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( A et A ) A A N E N T E N E 

N N . 

Gedurende langen tij d was er  in de Bouwkuns t, een kunst die in vroegere jaren in ons Vader land een 

hoogen tra p van bloei bereikte, een betreurenswaardig verval waar  te nemen. W i j  wenschen hier  niet nader 

uiteen te zetten, waaraan dat verval was toe te schr i jven, te meer  daar  een onzer  meest gevierde letterkun -

digen onlangs in welsprekende bewoordingen de oorzaken ervan ten duidelijkst e aanwees (') . 

l reeds sedert een vijf-en-twintigta l jaren hier  en daar  stemmen opg ingen, die trachtten de slapen-

den wakker  te schudden, begint eerst in den laatsten tij d de Bouwkunst te herleven. 

m een kwart-eeuw geleden vereenigden zich eenige wakkere mannen, die thans een eervolle plaats 

i n de bouwkunst ige wereld bekleeden, en stichtten „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , dat aanvankeli jk in bescheiden 

kr in g en zooveel het in zij n vermogen was de Vader landsche Bouwkunst trachtt e te verheffen. e lauwhe id, 

die toen vooral in de kunst viel waar  te nemen, werkt e dit streven niet in de h a n d, doch „ A r c h i t e c t u r a et 

A m i c i t i a "  deed steeds, wat het vermocht. 

T o en in 1880 het Genootschap zij n zilveren feest v ierde, werd van verschil lende zijden de wensch geui t, 

dat A rch i t ec tu ra , tot dusverre meer  plaatselijk werkende, ook naar  buiten handelend zou optreden, en zij n 

werkkr in g uitbreiden. E en eerste gevolg hiervan was de uitgave der  Verzamel ing van Bekroonde Ontwer -

pen , die zeer  gunst ig werd ontvangen. Nadat inmiddels het ledental aanmerkeli jk was toegenomen, werd be-

sloten bij  gelegenheid der  wetsherziening, die in den loop van het jaar  1882 moest plaats v inden, een alge-

heele reorganisatie en uitbreidin g totstand te brengen. 

Tene inde de inr icht in g der  voornaamste Vereenig ingen te leeren kennen, stelde het Genootschap zich in 

verb indin g met de eerste n en Genootschappen in de hoofdplaatsen van E u r o p a en A m e r i k a . 

e nieuwe wet, een uitvloeisel van dat onderzoek, werd in de Buitengewone Vergader ing van n den 

2deu October  1.1. vastgesteld. 

Zooals het Genootschap thans georganiseerd is, worden niet a l l é én leden te Ams te rdam woonacht ig aan-

genomen, maar staat de toetreding voor  ieder  beoefenaar  der  Bouwkunst of der  aanverwante vakken open. 

e leden te Ams te rdam gevest igd, vinden een artistiek ingericht lokaa l, waar  zij  gelegenheid hebben tot 

gezell ig verkeer  en een welvoorziene leestafel met de nieuwst verschenen periodieke technische tijdschrifte n 

hen tot studie noodt. e vergader ingen, die om de 14 dagen gehouden worden, geven gelegenheid tot het 

behandelen van de meest uiteenloopende onderwerpen en tot het bespreken van de vraagstukken van den dag 

op kunst- of technisch gebied. E en vraagbus staat ter  beschikk ing der  leden, terwij l elke week het g e ï l l u-

streerd orgaan van het Genootschap verschijnt , dat grati s aan alle leden, zoo in als buiten Ams te rdam woon-

acht ig , toegezonden wordt. . 

Jaarl i jk s worden é én of meer  excursies georganiseerd naar  plaatsen, uit een bouwkunst ig oogpunt merk -

waard ig ; aan deze excursies kunnen alle leden, zoo gewone als bui tenleden, deelnemen. E en feestavond des 

(') . J. van Vloten, Feestrede, in September  1882 uitgesproken. 
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winter s zal den vr iendschapsband der  leden nauwer toehalen, terwij l openbare voordrachten over  kunstonder-

werpen het hare zul len b i jd ragen , om ook onder  het groote publ iek liefde voor  het schoone aan te kweeken. 

Prijsvragen, die z óó voorname factor  voor  de ontwikke l in g van jonge bouwkunstenaars, zul len verschei-

dene malen per  jaar  worden uitgeschreven voor  de leden van het Genootschap. e onderwerpen zul len zoo-

dan ig gekozen worden, dat deze pri jsvragen onder  ieders bereik va l len, en ruim e geldeli jke belooningen zu l-

len ongetwijfeld een a lgemccnc deelneming bevorderen. 

e st icht ing van een bibl iotheek staat mede op het p rogramma. 

r  het benoemen van binnen- en buitcnlandsche correspondeerende leden zal het Genootschap op de 

hoogte zij n van al het belangr i jke , dat op kunstgebied voorvalt . 

r  het opmeten en in teekening brengen van merkwaardige bestaande bouwwerken zal ook aan de 

kunsthistor i e en archeologie recht gedaan worden. 

E en verzamel ing van bekroonde pri jsontwerpen wordt vanwege het Genootschap uitgegeven en aan alle 

leden tegen verminderden prij s verstrekt 

n het belang der  goede zaak is de contributi e tot een m in imu m gebracht; de te A m s t e r d am woonach-

tige leden, die gebruik kunnen maken van het Genootschaps lokaa l, den leescirkel, de leestafel en bibl iotheek, 

betalen per  jaar  terwij l het l idmaatschap van de leden buiten A m s t e r d am gevest igd, die behalve de ge-

drukt e s tukken. t wekcl i jksch g e ï l l u s t r e e rd orgaan grati s ontvangen en het recht hebben aan pri jsvragen 

deel te nemen en de vergaderingen te bezoeken , ƒ 7.50 bedraagt. 

T en slotte nog een woord over  de r i ch t ing , waarin het weekblad zal geredigeerd worden. 

Behalve vraagstukken van den d a g, die natuurl i j k v ó ór alles gaan, zul len alle onderwerpen, met de -

kunst of aanverwante vakken in verband staande , behandeld worden en zal het orgaan dus gewijd zij n aan 

kunst en wetenschap in den meest uitgebreiden zin. 

Wij  stellen onze ko lommen open voor  ieder, die het een of ander  te bespreken of mede te deelen heeft; 

ook tegenspraak zal ons we lkom zijn . n geen enkele quaestie wenschen wij  ons parti j  te stel len, doch het 

zal ons ernstig streven zij n de belangen van het d op kunstgebied voor  te staan. 

n op het gebied der  kunsthistori e zul len afgewisseld worden door  reisbeschri jv ingen, tech-

nische mededeel ingen, verslagen van binnen- en buitenlandsche correspondeerende leden, enz. A l l e s tukken, 

van ons ui tgaande, zul len steeds de initiale n A et A dragen. 

W i j  hopen dat e O p m e r k e r " , gesteund door  „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a " , meer  en meer  in de^behoefte 

der bouwkunstenaars zal voorzien. 

e ondubbelz innige bl i jke n van sympath ie, die „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a "  reeds ui t vele oorden des s 

mocht ontvangen , doen het Genootschap met vertrouwen verwachten , dat al len , die het met de Vader landsche 

Bouwkunst w él meenen, zich zul len aanslui ten, opdat eendracht macht make. n de eerste plaats rekent het 

Genootschap op den kracht igen steun van de jongeren, wien het tot dusverre aan gelegenheid heeft ontbro -

ken zich zelfstandig te ontwikkelen en voor  hunne belangen op te treden. n zijne pogingen strekken 

tot het nauwer  toehalen van den broederband der  bouwkunstenaars van het l and, dat eenmaal een k 

de r  en een Jacob van Campen heeft voor tgebracht! 

 Jan. 1883. 
E . 

N V A N T . 

n leden word t ber icht : 

1"  dat het Bestuur  voor  1883 is samengesteld: 
Jan Springer, Voorzitter , C'. B. Posthumus , iste Secretaris, 

Th . G. Strenuers, 2(le Secretaris, E. , Penningmeester  en W. 
Wilkens, Bibliothecaris-Archivaris . 

2"  dat de commissie van redactie voor  de tijdschrifte n 
bestaat uit de heeren: 

Jan Springer, C. B. Posthumus , Th. G. Strengers, E. , 
W. Wilkens, A. Salm G.Bz. en A. W. Weissman. 

3"  dat de commiss ie , belast met het behandelen van 
bepaalde ondenverpen en het oplossen van vragen, zich 
heeft geconst i tueerd als vo lg t: 
an Springer 
. . . g 
E. n 

voor  geschiedenis der . 
hygiene in hare toepassing op gebouwen. 
waterbouwkunde. 
schoonheids- en compositieleer
materialenkennis. 
leer  van het ornement, 
bouwkundige rechtskennis, 
constructieleer 
tuinbouwkunst. 

„  mechanica. 

4"  dat de navolgende heeren als lokaal-commissarissen 
het bestuur  terzijd e zul len staan. 

J. A. v. d. Sluys Veer, Tymon r en Evert Breman. 

A . \Y. Weissman 
G. van Arkel 
W. J. Vuyk 
C. ii . Posthumus s 
J. A. v. d. Sluys Veer 
E . J. Bremmer . 
Th . (». Strengers 

5° dat het Bestuur  zitt in g houdt iederen g 
ten bureele van het Genootschap in ; 

6"  dat het correspondentie-adres is gevestigd bij  den 
istc-Secretar is, Pr insengracht 851. 

7"  dat de 27ste , tevens 799ste
 zal plaats v inden op Woensdag 10 Januari 

1883, in het Gebouw der j  tot Nut van 

't A l g e m e e n, des avonds te 7 uren. e rooster  der 

werkzaamheden voor  dien avond is als vo lg t : 
Toespraak van den Voorzitter . 

n van het Bestuur. 
Ballotage van nieuwe leden. 
Jaarverslag van den . 
Jaarverslagen van den 2de-Secretaris. 
Jaarverslag van den Penningmeester. 
Jaarverslag van den Bibliothecaris. 
Behandeling der  begrooting. 
Boekvcrkooping. 
Uitreikin g der  prijzen voor  de lste=schetsprijsvraag en voor  de 

buitengewone prijsvragen van 1882. 

8"  dat de
 zal plaats hebben Zaterdag 20 Januari 1883, 

in het gebouw , 's avonds te 8 uren. 

de iste-Secretaris 

C . B. Posthumus . 

 et . 
Wanneer  het eerste art ike l in ons nieuwe orgaan 

aan het bespreken van pri jsvragen gewijd word t , heeft 

dat voorzeker  bcteekenis. 

Pri jsvragen toch zij n voor  den jongen beoefenaar  der 

bouwkunst een noodzakeli jk middel om zich in zij n 

vak te bekwamen, om zich een eervollen naam in de 

wereld te verwerven. 

e bouwkunstenaar  is zeker  onder  zij n overige kunst-

broeders het meest stiefmoederlijk bedeeld. r  waar 

toch een paar  vierkant e decimeters d o e k, wat pen-

seelen en wat verven voldoende zij n om den schilder 

beroemd te maken; waar  een koperplaat en wat etsge-

reedschap den graveur  genoeg is om overal, waar  be-

schaafde menschen wonen, met eere genoemd te wor -

den ; waar  een weinig k lei of gips den beeldhouwer 

gelegenheid geeft, zij n genie tentoon te spre iden, — 

moet de architect eerst een s v inden, die zij n 

denkbeelden doet be l ichamen. wi l hij  niet voor  een 

ambachtsman, voor  een prentjesmaker  versleten worden. 

e voortbrengselen van sch i lder, graveur  en beeld-

houwer reizen overal r o n d , en verkondigen den roem 

hunner  makers. t voortbrengsel van den architect 

i s echter  aan de plaats gebonden en wordt slechts door 

hem gewaardeerd, die toeval l ig in de gelegenheid is, 

het te zien. 

e schi lder  kan aanstonds zijne gedachten op doek-

wedergeven — op bestel l ing behoeft h i j , die talent 

heeft, niet te werken. Geen architect zal echter  ooit 

op deze wijze een kunstwerk scheppen , want zijn kunst 

bestaat juis t in het voldoen aan bestaande e ischen, 

zoodanig dat een harmonisch geheel verkregen wordt ; 

zonder  p rogramm a is geen ontwerp denkbaar. 

Wel - is -waar  is dat p rog ramm a niet altij d duidel i j k 

omschreven en bestaat het in de practi j k meestal slechts 

in de nogal eens veranderende, en soms niet te be-

vredigen , eischen van den bouwpat roon, maar  hoe dan 

o o k, het leidt den architect toch bij  zijne concepties. 

Jongere bouwkunstenaars ondervinden maar  al te 

vaak de waarheid van het sp reekwoord: „ o n b e k e nd 

maakt onbemind" . A l hebben zij  nog zulke degelijke 

s t u d i ën gemaakt en zich met bi jzonder  veel lust aan 

hun vak gewi jd, het zal hun moei l i j k va l len, waar-
decr ing voor  hun talenten te v inden, tenzij  zij  z ich 

hier  of daar  in een ondergeschikte betrekk in g wenschen 

te begeven. Slechts aan enkelen gelukt het, door 

familierelaties of financieele onafhankel i jkhe id , een 

positie in de maatschappij  te bemacht igen. A a n de 

over igen blijf t slechts het werken op pri jsvragen. 

Pri jsvragen kan men in twee soorten vcrdeelen. T o t 

de eerste soort behooren d ie, waar  den bekroonden 

gelegenheid gegeven wordt de uitvoering van hun ont-

werpen zeiven op z ich te nemen; tot de andere d ie, waar 

van geen ui tvoerin g sprake is, waar  de eer  en de 

geldeli jke premie het loon van den overwinnaar  zijn . 

t de eerste soort de verkiesli jkst e i s, spreekt 

vanzelf. N iet altij d echter  biedt zich de gelegenheid 

aan, dergeli jk e pri jsvragen uit te schrijven. 

T o ch zouden zij  veel talri jke r  kunnen zij n dan thans 

bi j  ons te lande het geval i s, wanneer  bi j  ieder  be-

langri j k staats- of gemeentewerk een openbare prijs -

vraag werd uitgeschreven. t l ig t , dunk t ons, alles-

zins op den weg van de r i jksregeerin g en van de ge-

meentebesturen , die toch de belangen van het a lgemeen, 

dus ook van de bouwkunstenaars, behartigen , voor  alles , 

wat daarvoor  vatbaar  is, een pri jsvraa g uit te schr i jven, 

gelij k di t in het buitenland geschiedt. t bezwaar, 

dat men telkens met andere vakmannen te doen zou 

hebben, zou voor  een groot deel komen te verval len, 

wanneer  m e n, evenals in den vreemde, de vaste tech-

nische ambtenaren onder  toezicht van den ontwerper 

met de ui tvoer in g belastte. 

n zal men ons tegenwerpen, dat het soms 

is voo rgekomen, dat pri jsvragen niet tot een gewenscht 

resultaat hebben geleid. l was echter  de ge-

brekk ig e opstel l ing van het p rogramma, of een andere 

reden buiten de prijsvraag o m, oorzaak hiervan. 

t opstellen toch van een goed programm a eischt 

veel zorg en kennis , en behoort slechts door  zeer  c o m-

petente personen te geschieden. t ko r t , helder  en 

zaakrij k formuleeren van hetgeen gewenscht wordt , en 

van de voorwaarden , waaraan door  de ontwerpers vo l-

daan moet worden , is lang niet gemakkel i jk . 

s het p rogramm a niet zeer  duidel i jk , dan ligt het 

voor  de h a n d, dat men verschil lende opvattingen , dus 

veel niet gewenschte antwoorden zal k r i j gen , doch 

men geve dan den ontwerpers niet de schuld van deze 

teleurstell ing. 

E en van de oorzaken van het mis lukken van vele 

j  pri jsvragen is o o k, dat bij  de uitschri jvin g de namen 

van de ju ry lede n niet openbaar  gemaakt worden. e 

vrees, dat misschien onbevoegden tot scheidsrech-

ters geroepen zullen worden , schrik t natuurli j k velen af. 

n make dus vantevoren bekend, wie jury leden zul-

len z i jn , wi l men een goed resultaat tegemoetzien. 

t is o. i . zeer wenschelijk. dat altij d een bepaalde 

som vastgesteld wordt , waarvoor  redelijkerwijz e te 

verwachten is, dat de ontwerpen uitgevoerd kunnen 

worden. Ontwerpen , d ie, na nauwlettend onderzoek, 

bl i jke n aan deze voorwaarde niet te vo ldoen, moeten, 

naar  onze meen ing, terzijd e gelegd worden. Niet dat 

wi j  aan het goedkoope de zege over  het schoone 

zouden wi l len gunnen, maar  men stelle de bouwsom 

zoo hoog , dat het mogeli jk is haar  niet te overschri jden 

en aan alle eischen van het p rogramm a te voldoen. 

V e l e voorbeelden l iggen ons nog versch in het ge 

heugen , waar  voor  een min imu m bedrag een m a x i m um 

eischen gesteld werd. e pri jsvragen hebben natuur -

lij k geen gunst ig resultaat opgeleverd; maar  aan wie 

is di t te wi j ten , aan inzenders of aan ? 
O ok dient de behandel ing der  teekeningen nauw-

keur i g omschreven te worden en moeten alle inzenders, 

die zich niet aan deze voorschriften gehouden hebben , 

onverbiddel i j k worden uitgesloten. 

' t s waar, de kunst wordt dan wel eenigszins aan 

banden ge legd, doch dat is voor  een waar  talent geen 

beletsel. o beitelde zij n d wel uit 

een b l o k , dat tot geen gebru ik meer  dienstig scheen; 

l schi lderde wel meesterstukken op m u r e n, die 

door  deuren en vensters doorbroken waren! 
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t men niet de hand aan de bepa l ing, dat é é ne 

wijz e van behandel ing gevo lgd moet wo rden, dan kan 

het gebeuren , dat een vri j  middelmat i g ontwerp, geestig 

in perspectief  gebracht, of met schitterende kleuren 

gewasschen, het van alle andere, soms meer  verdien-

stel i jke, wint . 

Jury leden zij n ook menschen en temidden van veel 

projecten valt het o zoo zwaar, aan de b e k o r i n g, die 

een aard i g geteekend prentj e uitoefent, weerstand te 

bieden. 

Eenvoud ige l i jn tcekeningen, zonder  tinten of ar -

ceeringen , en é én perspectief-teekening, ad l ib i tu m be-

handeld , worden meestal in Enge land gev raagd, en 

het komt ons v o o r , dat dit systeem vele voordeelen 

heeft. e perspectief geeft dan gelegenheid om de 

kunstvaardigheid te toonen, terwij l de l i jnteekeningen 

een vo lkomen juis t oordeel over de werkel i jk e waarde 

der ontwerpen vergunnen. 

]?ij  belangri jk e pri jsvragen word t in Enge land ook 

eerst eene algemeene pri jsvraa g ui tgeschreven, waarbi j 

dan b. v. 10 geli jk e geldeli jke prijze n worden uitge-

loofd, terwij l dan onder de 10 overwinnaars nog ge-

kampt moet worden om de eer, de ui tvoerin g te mogen 

leiden. V o or de algemeene pri jsvraa g worden dan slechts 

schetsen gevraagd, zoodat de deelnemers, die geen 

prij s verwerven, zich geen belangri jk e onkosten behoe-

ven te getroosten. 

W a r e het niet, dat aan een dergeli jk e pri jsuitschri j -

v in g nogal geld besteed moet worden, wij  zouden ze 

ook voor ons land het meest gewenscht v inden. 

e besloten pr i jsvraa g tusschen die 10 mededingers 

is natuurl i j k in hooge mate interessant en heelwat 

belangwekkender dan de besloten pri jsvragen bij  ons, 

waar men slechts een zeker  aantal meer of m i n be-

kende architecten om familie- of andere relation uit -

nood ig t, terwij l men de over igen eenvoudig thuis-

laat. 

Soms is ter  verdedig ing van deze handelwijze aan-

gevoerd , dat men zekerheid ver langde met ervaren en 

practische mannen te doen te hebben, en dezen bij 

een openbare pri jsvraa g wegbli jven. Geste ld eens, dat 

di t zoo is, waarom doen zij  het dan ? W i l l e n zij  als 

, niet gevaar  loopen om geslagen te 

worden en van hun voetstuk te tu imelen; is soms de 

kans om geld te verdienen te onzeker; of is lauwheid 

oorzaak van die on thoud ing? 

W i j  weten dat natuurl i j k niet, maar  betreuren het, 

dat de ervaring, die men aan mannen met grijzende 

haren meent te mogen toeschr i jven, oorzaak moet 

wezen, dat men dikwijl s zeer  kund ig e jongeren, d ie, 

helaas, nog geen enkel sneeuwvlokje in de lokken kun -

nen aanwi jzen, achteruitzet! r  j u r y blijv e het oor-

deel omtrent de practische waarde van het ontwerp, 

omtrent de capaciteit van h e m, die als uitvoerder zal 

optreden. Niet altij d staat de mate van kennis in 

rechtstreeksche verhoud ing tot het jarental . 

O ok op de pri jsvragen der  tweede soort, waarbi j 

geen ui tvoerin g van het project in uitzicht gesteld 

word t , is veel van het bovengezegde van toepassing. 

h daarbi j  is nog meer op te merken. n neme 

b. v. als onderwerpen niet altij d kon ingsverb l i jven, 

kathedralen of andere zeer  omvangr i jk e monumen ten, 

maar ook vooral kleinere bouwwerken, voorwerpen 

van kunstn i jverheid , enz. 

N iet alleen is in de meeste geval len de geldel i jke 

p remie, die hiertelande bij  pri jsvragen beschikbaar ge-

steld wordt , niet groot genoeg om daarvoor  zooveel werk 

te kunnen ver langen, maar  onderwerpen als de laatst-

bedoelde zul len ongetwijfeld veel meer nut hebben. 

W i j  hechten bijzonder  veel aan het toekennen van 

geldeli jke p r e m i ë n. W a ar ons de Gr i eken ten voor-

beeld gesteld wo rden, die wel om een lauwerkran s 

kampten, gelooven w i j , dat de meeste jongeren, voor 

wi e Fo r tun a slechts een bijn a onmerkbaar  g l imlachj e 

overheeft, meer  ambit i e zul len hebben, als een bepaald 

honorar iu m word t uitgeloofd. 

s hebben wein ig waarde: dragen toch kan 

men ze niet, te gelde maken wi l men ze niet, weige-

ren durf t men ze niet. m liever  geldeli jke prijze n 

ui tgeloofd, die ieder  we l kom zijn . 

s wezen wij  e rop, hoe omzicht ig men met het 

benoemen van de ju r y moet z i jn , en di t is te meer 

n o o d i g, als haar  rappor t van beoordeel ing inderdaad 

leerrij k en bevredigend zal zijn . t is nog zoo ge-

makkel i j k niet, een goed bcoordeel ingsrapport samen 

te stellen. 

V e el rapporteur s van den laatsten tij d maakten er 

z ich „ m e t den Franschen slag"  af, of meenden te 

kunnen volstaan met het bespreken der  bekroonde 

ontwerpen. e wein ig opwekkend di t voor de deel-

nemers is, behoeft hier  geen betoog. W el is eens 

ter  verontschuld ig ing aangevoerd, dat het rappor t niet 

voor de inzenders maar  voor de uitschrijver s word t 

opgemaakt, maar wij  betreuren het, dat een Neder-

landsch archi tect, die toch geacht kan worden het wel 

te meenen met zij n kunst en haar  beoefenaars, iets 

dergeli jk s heeft durven beweren. 

t rappor t van beoordeel ing zij  duidel i j k en onpar-

ti jdig . t pr i jze , waar te pri jze n va l t , en waar  fouten 

mochten begaan z i jn , verzuime het niet daarop te wij -

zen. Gedach t ig aan de spreuk:

 blijv e het steeds humaan , teneinde 

niet ontmoedigend te werken. n of zelfs 

geestigheden dienen vermeden te worden — zij  passen 

niet in een bcoordeel ingsrapport. W i l men er  een 

enkelen wenk, een enkele welgemeende raadgeving 

invoegen, we lnu, wij  hebben er  vrede mee, mit s het 

rapport maar  niet te waterig worde. 

t openbaar  tentoonstellen van alle ingekomen 

antwoorden is bepaald noodzakel i jk, zoowel om zich 

van de juistheid van het door de ju r y ui tgesproken 

oordeel te kunnen over tu igen, als tot leering der  in -

zenders. 

t verdient o. i . a f keu r ing , als men alleen de be-

kroond e ontwerpen tentoonstelt, daar men dan den 

schijn op zich laadt, het dagl icht te schuwen, wat 

toch meestal wel niet het geval zal zijn . 

e bouwkunst begint in Neder land thans te herleven, 

maar er  is nog vee l, dat tot nadenken stemt. Pleit 

het voor de Neder landsche archi tecten, dat juis t het 
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meest word t deelgenomen aan die pr i jsvragen , die 

kunnen beschouwd worden, der  kunst onwaard ig te zij n ? 

' t s waar, ve len, die weten dat bij  een dergeli jk e 

gelegenheid ieder, die eenige acht ing voor  zich zelf 

heeft, thuisbli jft , denken met Boi leau : 

t ware echter  te wenschen, dat bij  zoodanige 

pri jsvrage n allen zich onth ie lden, dan zou men niet 

zulk e onzinnige cischen stel len, en dus de t 

een kaaks lag geven. 

l hiertelande bij  pr i jsvragen , i n de laatste 

jare n ui tgeschreven, veel geschiedde, dat niet r icht i g 

was, hoorde men slechts zeldzaam van protest. e 

Neder landsche archi tect, van natur e reeds eenigszins 

flegmatiek, schijnt vaardiger  met de trekpen dan met 

het gevederd r iet , en grijp t daarnaar  slechts, om den 

aannemer zij n wenschen en voorschriften kenbaar  te 

maken. 

r  uitvoerige bespreking van hetgeen op prijs -

vragen betrekk in g heeft, hopen wij  in dien toestand 

verander ing te brengen. V o or  ieder, die omtrent prijs -

vragen eenige mededeel ing kan doen, staan onze k o l o m-

men open. O p die wijze kan door  wr i jv in g van gedach-

ten een zeer  gewenscht l ich t verkregen worden. 

 Jan. 1883. A . W. W

( A et A ) J E . 

t ontwerp, bij  di t nommcr gevoegd, werd ver-

vaard igd als antwoord op een besloten pr i jsvraag , in 

1881 uitgeschreven door  den heer  B . W. Bl i jdenstein, 

bankier  te A m s t e r d a m. r  het bouwterrein te -

versum gelegen was, moesten de vormen in overeen-

stemming gebracht worden met het pittoresk landschap. 

Ontwerper  meende aan baksteenbouw, door  bergsteen 

afgewisseld, de voorkeur  te moeten geven en streefde 

ernaar  door  een afwisselend silhouet met de omgev ing 

in harmonie te komen. Bi j  de indecl ing der  plans 

waren het natuurl i j k de wenschen van den bouwheer, 

die inachtgcnomen moesten worden. 

J  S

G  „ A  A

 A

E . 

Ui tgeschreven in het jaar  1883. 

E E N . 

Er  word t vooronderste ld, dat de schoorsteenmantel 

zal zij n geplaatst in een Eetzaal van een l of 

, en dat deze zaal een breedte heeft van 

7-— , een lengte van 12.— . en een hoogte 

van 5.— . 

Ve rder  dat de schoorsteenmantel is geplaatst aan 

den smal lcn wand der  zaal. 

e schoorsteenmantel kan rij k worden behande ld, 

en moet geheel in marmer worden ui tgevoerd. 

t marmer zal zij n voornamel i j k Nassausch uit de 

groeven van Gebrs. n te z a/d n in 

Nassau. 

E r worden ver langd de volgende teekeningen: 

1. Een vooraanzicht. 

2. E en zijaanzicht. 

3- e noodige horizontale en verticale doorsneden. 

4. e details van alle profi leeringen, ornementen, enz. 

e teekeningen genoemd in sub  , 2 en 3 op ' / , „ 

der  ware grootte en die in sub 4 op ware grootte. 

e teekeningen moeten in ink t eenvoudig worden 

behande ld, terwij l de verschi l lende marmersoorten in 

k leuren worden aangegeven. 

e details op ware grootte mogen in pot lood zij n 

geteekend. 

e opgegeven schalen zij n verp l ichtend; teekeningen 

op een andere schaal vervaard igd, komen bij  de be-

oordecl ing niet in aanmerk ing. 

e stij l word t den ontwerper  vr i jgelaten , doch zal 

bi j  de conceptie moeten worden gelet op de eigen-

schappen van het materiaal en zij n bewerk ing. 

e monsters van de marmersoorten zij n voor  de 

mededingers te bezicht igen icderen d 

ten Bureele van het Genootschap, , 

, alhier . 

e firma  Gebrs. , te z a/d n in 

Nassau, heeft op z ich genomen, het bekroonde ont-

werp voor  hare rekening te doen uitvoeren en op de 

e Tentoonste l l ing, in 1883 alhier  te houden, 

te exposeeren. 

e vervaardiger  van het bekroonde ontwerp zal zich 

omtrent de ui tvoer in g met genoemde firma  moeten 

verstaan en haar  de noodige inl icht ingen en ontbrekende 

details verschaffen. 

A a n den vervaardiger  van het der  bekron in g waardig 

gekeurde on twerp, zal worden uitgereik t als i e pr i js : 

het Ee rvol Getuigschri ft van het Genootschap en eene 

premi e van 100 G u l d e n, en als 2e prij s aan het daarop-

vo lgend ontwerp eene premie van 40 Gu lden. 

e in lever ing der  ontwerpen, met stipte inachtneming 

van A r t . 67 der  W et van het Genoo tschap, moet ge-

schieden v ó ór of op den 31 sten Januari 1883 franco, 

ten huize van den iste-Secretar is, Pr insengracht 851, 

alhier . 
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J  S

C . B . P

iste

. 
t eerste nommer van den achtt ienden jaargang 

geeft de wijze a a n, waarop  voor  het 

vervo lg zal worden ui tgegeven; elke week zul len m in -

stens acht bladzijden in groot-4"-formaa t het l icht z ien, 

bestemd voor  hoofdart ikelen, vers lagen, mededeel in-

gen en advertentien , terwij l de rubr ie k

op vier  bladzijden van gelijk formaat , geheel afzonder-

l i j k , zal behandeld worden. 

r  den kracht igen steun van het Genootschap 

„ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a "  daartoe instaatgesteld, 

zal elke jaargang opgeluisterd worden door  minstens 

twaalf photol i thografische afbeeldingen op het gebied 

der  bouwkunst; de plaat, die bij  di t nommer verzon-

den word t , geeft de wijze van ui tvoer in g aan. 

t W e e k b l ad word t aan alle gewone en buitenleden 

van „ A r c h i t e c t u r a et A m i c i t i a "  verzonden en is voor 

het publ iek verkr i jgbaa r  tegen betal ing van ƒ 2 . 25 P e r 

3 maanden, waarover  in het midden van elk kwartaa l 

beschikt wordt . Bi j  voorui tbetal in g blijf t de oude prij s 

van zes gu lden per  jaar  onveranderd, mit s di t bedrag 

v ó ór den isten Februar i per  postwissel word t toege-

zonden aan het „ B u r e a u van  te A r n h e m " . 

e abonnementspri js voor  het buitenland bedraagt 

/ 7.50 en voor ë ƒ 9, beiden b i j v o o r -

uitbetalin g te voldoen. 
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e advertentiën worden naar  den maatstaf van twin-
tig cent per  regel en tien cent voor  het bewijsnommer 
berekend; voor  herhaalde plaatsing en abonnementen 
voor  250, 500 en 1000 regels per  jaar  worden op 
franco aanvraag nadere inlichtingen verstrekt. Adver-
tentiën van geneesmiddelen, loterijen en dergelijken, 
die naar  de zienswijze der e in dit weekblad 
niet tehuis behooren, worden geweigerd. 

Afzonderlijk e nommers worden, voorzoover  de voor-
raad strekt, tot den prij s van vijftien cent per  exem-
plaar  en bijberekening van vijf-en-twinti g cent per plaat, 
niet anders dan a contant verkocht en nimmer in re-
kening gezonden. 

Tot bevordering van den geregelden gang der  zaak-
wordt den leden van „Architectur a et Amicitia"  be-
leefdelijk verzocht hunne stukken, brieven en kennis-
gevingen van verandering van woonplaats te adres-
seeren aan den Eerste-Secretaris van dat Genootschap, 
den heer  C. B. Posthumus , Prinsengracht 851 
te Amsterdam. Alle andere stukken, advertentiën en 
brieven van abonnenten worden ingewacht aan het 
adres „Bureau van t 
A 28 te Arnhem." 

. 
Onder  bovenstaand opschrift kwam in het nommer 

van 23 r  11. een artikel voor, betreffende het 
al of niet noodzakelijke van het horizontaal leggen der 
steenen over  de muurdikte, waaromtrent ondergetee-
kende zich gedrongen gevoelt zijn bescheiden meening 
uit te drukken. Vooraf dient te worden gezegd, wat 
metselen is; daaruit kan het antwoord op bovenge-
noemd vraagstuk worden afgeleid, namelijk, of de 
steen „afwaterend"  dan wel „horizontaal"  over  de muur-
dikte moet worden gelegd. 

Een metselaar  begint, nadat profielen gesteld en de 
overige hulpmiddelen in orde zijn, zich te verzekeren 
omtrent de geschiktheid der  specie en steen; de specie 
moet goed samenhangend en gebouwd , de steen wind-
droog en niet „waternat"  zijn. s dit alles zoo 't be-
hoort , dan wordt de specie voor  de laag gespreid, 
en de steenen worden onder  het opnemen bezien en 
met den zoogenaamden rijken kant naar  beneden en 
den armen kant naar  boven gelegd. t laatste dient, 
omdat van bijna alle steenen het eene vlak (ondervlak) 
grooter  is dan het andere (bovenvlak), en de steen 
derhal ve merkbaar  taps toeloopt. Zoo volgt opnieuw 
een rijken op een armen kant, doch niet dan nadat 
de voorgaande laag afbellend naar  buiten is gelegd. 

t blijk t dus uit den aard der  steen (baksteen), 
die reeds bij  het verlaten van den vorm een minder  zuiver 
haakse he gedaante verkreeg , daar  hij  altijd aan den afge-
streken kant grooter  is dan aan den tegenovergestel-
den, dat het afwaterend metselen niet alleen voor 
inwatering van den muur, maar  ook voor  het vlak-
werken aan de voorzijde noodig is, terwij l daarbij 
tevens eene behoorlijke voeg dient te worden gehouden. 

Om het inwateren te verhinderen, is het ook noodig 
die bewerking te verrichten. Waarom toch regent een 
muur, door  een metselaar  op de boven omschreven 
wijze opgetrokken, niet in, als zoowel steen als specie 
voor  buitenwerk bestand zijn ? Omdat het regenwater, 
op het vlak van den muur slaande, in de steen voor  een 
gedeelte wordt opgenomen, doch door  de afwaterende 
kalklaag, waarin hij  gelegd is, opnieuw naar  buiten 

wordt gevoerd. t water  dringt in den steen, zakt 
naar  de onderzijde, komt op de specie, en wordt daar-
over  naar  buiten geleid. s de muur  niet afwaterend 

! gemetseld, dan heeft natuurlij k de werking omgekeerd 
j plaats, en het water  loopt naar  binnen. 

Een metselaar  zal nooit te veel afwaterend werken, 
wijl er  dan  wordt, en het werk niet vlak is. 
Ook is het niet te verwonderen, dat zich eene groote 
moeilijkheid voordoet bij  het gebruik van kunstzand-
steen, die, wegens de hooge zuiverheid van vorm, on-
geschikt is voor  afwaterend metselwerk. 

t gebruik van slappe specie en natte steen voor 
schoon en net werk verdient afkeuring wegens de 
moeilijkheid om, met aldus door  water  verzadigde 
materialen, net te werken; alléén van winddroge steen 
in goed doorbouwde specie kan men goed metselwerk 
verwachten. 

Vatten we al het voorgaande samen, dan komen 
wij  tot de conclusie, dat, teneinde droge muren en 
vlak werk te verkrijgen, er  dient te worden
waarvoor  afwaterend werken noodig en nuttig is ; verder 
dat daarvoor  bij  een metselaar  niet de minste zorg be-
hoeft te bestaan, want hij , die het vak verstaat, kan 
dat werk maken zonder  inspanning of moeite, en zal 
zonder  twijfel  leveren. 

. A. r>E Z

 28 r  '82. 

. 
r  den heer . van Wijck , steenfabrikant te 

, en een aantal zijner  vakgenooten is een adres 
aan de Tweede r gericht tot ondersteuning van 
het adres, door  de r  van l en Fabrieken 
te Veendam en een aantal andere vereenigingen en 
personen, welke bij  de steenfabrikage belang hebben. 

e herinneren hoe zij  zich reeds vele maanden 
geleden tot den r  van Waterstaat hebben ge-
wend , maar  zonder  antwoord te bekomen, met het 
verzoek om wijziging in de bestekken voor  openbare 
werken. Zij  verlangen, dat voor  nog te besteden 
werken aan het  er  wede-kanaal gebakken steen en 
geen bazalt zal worden voorgeschreven. 

Tot dusverre zijn bijna alle bruggen en sluizen in 
Nederland van gebakken steen gebouwd; de onder-
vinding heeft bewezen dat zij  daarvoor  zeer  geschikt 
is, terwij l de prij s niet hooger  is dan die van bazalt. 
Al mocht de prij s echter  iets duurder  zijn, daartegen-
over  staat, dat door  het bezigen van gebakken steen 
vele indirecte voordeden verkregen worden, in den 
vorm van patent en belastingen, terwij l aan duizenden 
arbeiders werk wordt verschaft. Als geen gebakken 
steen meer  wordt gebezigd , dalen de prijzen der  uiter-
waarden ; de turf-exploitati c vermindert erdoor  en dien-
tengevolge ook het incultuurbrengen van afgeveende 
heiden; de schipperij  geniet van het vervoer  van turf 
en steenen groot voordeel; de opbrengsten van sluis-en 
kanaalgelden stijgen daardoor. n gezinnen 
van arbeiders vinden in deze verschillende takken hun 
bestaan; alleen aan werkloon wordt door  de steenfa-
brikanten vijf millioen uitbetaald. 

Uit dien hoofde betreuren de adressanten het zeer, 
dat de inlandsche steenfabrikage door  de g 
wordt opgeofferd en tenachtcrgesteld bij  het buitenland. 
Zonder  het minste voordeel voor  het algemeen belang 
worden duizenden inwoners benadeeld. 

Adressanten vragen geen bescherming door  het be-
lasten van buitenlandsch fabrikaat, maar  alleen de 
voorkeur  bij  groote openbare werken. 

r  de „Vereeniging van Steenfabrikanten in de 
Provincie Groningen"  is het volgende adres gezonden: 
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Geeft met gepasten eerbied te kennen de Vereeni-
ging van Steenfabrikanten in de Provincie Groningen, 
erkend bij  kon. besluit dd. 16 t 1882: 

dat zij  niet kan nalaten hare belangen en die van 
aanverwante takken van inlandsche Nijverheid bij  Uwe 

e Vergadering bloot te leggen, nu door  maatre-
gelen van rijkswege genomen , de steenfabrikage hier-
telande een gevoelige knak zal worden toegebracht. 
Bij  de aanbesteding der  sluizen te Vreeswijk en te 
Nichtevecht heeft Z. E. de r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid toch kunnen goedvinden, in de 
bestekken de bepalingen te doen opnemen, dat een 
groot gedeelte van het metselwerk moet zijn van bazalt. 

Tal van adressen over  deze zaak tot Z. E. gericht, 
zijn onbeantwoord gebleven, ofschoon duidelijk het 
alzijdig voordeel is aangetoond van het gebruik van 
inlandsche gebakken steen, boven buitenlandsch product. 

Z. E. schijnt dus willens en wetens te willen mede-
werken tot den ondergang van een tak van Nijverheid 
hiertelande, die totnutoe aan duizenden en nogmaals 
duizenden een bestaan verzekert; en ofschoon totdus-
ver, zeer  ten onrechte, bij , steen uit deze 
provincie heeft moeten ten achteren staan — bij  Waal-
steen — kan zij  toch niet nalaten hare stem bij  de 
velen te voegen , nu het hier  geldt een algemeen Neder-
landsen belang. 

t vertrouwen wendt de Vereeniging zich tot Uwe 
e Vergadering om haar  de belangen op te dragen 

van een tak van Nijverheid, die, wordt ze niet mis-
kend, zeer  zeker  zal blijven strekken tot bloei des 

, doch die thans roekeloos wordt benadeeld. 
e Vereeniging twijfel t dan ook niet, of haar  verzoek 

om voor n Nederlandsch fabrikaat te ge-
bruiken, dat blijken gegeven heeft den tand des tijds 
te kunnen doorstaan, zal bij  Uwe e Vergadering 
den gewenschten steun ondervinden. 

't Welk doende, 

(get.) A. . ,
(get.) . ,

 12 r  1882. 

E . 
t zal voor  de lezers van dit blad onnoodig zijn 

de wijze, waarop de plafonds hiertelande in den regel 
gemaakt worden , uitvoerig te beschrijven. e binten 
of wel de plafondhangers worden met schrooten be-
spijkerd en beriet, waarna de pleisterlaag op de be-
rieting wordt aangebracht. Slechts in enkele gevallen, 
waar  het berachelen door  den vorm van het plafond 
of der  lijst moeilijkheden geeft, gaat men tot de meer 
kostbare wijze over  om rinkellatten te gebruiken, 
waarbij  de bcrieting onnoodig is. n het buitenland, 
en vooral in België, worden gekloofde plafonneerlatten 
in toepassing gebracht en wij  zijn van meening , dat 
deze aanbeveling verdienen, te meer  daar  hierdoor 
kosten bespaard worden. Bij  belangrijke werken te 
Brussel werden deze latten gebruikt, o. a. bij  den bouw 
van het Paleis van Justitie, het Palais du , het 
Eden-theater  en eenige gemeentescholen; ook bij  den 
bouw van de nieuwe kazernes in het nabijgelegen Et-
terbeek vonden ze toepassing. e latten worden 
vervaardigd van Noorsch dennenhout en machinaal 
gekloofd; zij  worden geleverd in lengten van 0.8 tot 
14 . en hebben gewoonlijk eene dikte van 4.5 , 
terwij l de bos 120 strekkende nieter  inhoudt, waarmede 
4 70 J . kunnen beracheld worden. r  de prij s de-
zer  latten / 0.95 per  bos bedraagt, ligt het voorde-

hand , dat deze wijze van werken tot eene besparing 
van kosten aanleiding geeft. 

Terwij l toch bij  de gebruikelijke samenstelling de 
schrooten op korten afstand gelegd en beriet worden, 
geeft de nieuwe wijze het voordeel, dat de schrooten 
met tusschenruimten van 30 tot 40 . gelegd en 
daarna met de gekloofde latten bespijkerd worden. 
Er zijn in de eerste plaats minder  schrooten noodig, 
waardoor  materiaal en arbeidsloon gespaard wordt, 

1 terwij l de kosten voor  aankoop en aanbrengen der 
latten minder  zijn dan die der  berieting, waartoe riet, 
koperdraad en arbeid moet geleverd worden. Er  is 
een onmiskenbaar  geldelijk voordeel, maar  afgescheiden 
daarvan moet erop gewezen worden, dat de samen-
stelling eene meerdere duurzaamheid waarborgt. e . 
onderlaag der  bepleistering wordt tusschen de latten 
gedrongen en hierdoor  ontstaat eene betere verbinding 
dan bij  het aanbrengen van berieting mogelijk is; het 
gevaar  van het afvallen van plafonds door  het roesten 
van het koperdraad wordt hierdoor  vermeden. 

e gekloofde plafonneerlatten worden te Brussel 
vervaardigd in de fabriek der  Société Anonyme Beige 
de e e en zijn door  tusschenkomst 
van den generaal-agent voor  Nederland, den heer  Theod. 
Ferd. Bierhorst te , te bekomen. 

E . 
© n leest in  onder  dagteekening van 

22 r  jl. : „Gedurende den jongsten buitenge-
wonen mist, hield de
die de noodzakelijkheid erkende het licht aan hare 
abonnenten zonder  tusschenpoozen te verschaffen, hare 
dynamo's te t  aan 
den gang zonder  op te houden. e stroom werd ge-
leverd door  twee groote dynamo's, die om beurten 
werden gebruikt. e verwisseling heeft plaats zonder 
merkbaren stilstand in de verlichting." 

§ e eerste aflevering van het
 voor  het pas ingetreden 

jaar  bevat een opstel met afbeelding van s 
nieuwen gepatenteerden rem voor  spoorwegvoertuigen 
of t remmen geschiedt in 
de geheele wagengroep oogenblikkelijk (binnen één tot 
twee seconden); de rem werkt automatisch; hij  kan 
uit elk standpunt dadelijk in werking worden gebracht. 

e toestellen worden vervaardigd in de hoofdwerk-
plaatsen van den Semmering en werken zeer  nauw-
keurig en veilig. Om de voor  een gewonen wagen 
noodige remkracht van ongeveer  6000 kilogram te 
bereiken, is, naar  gelang der kleinere of grootere veer-
kracht van het rem toestel, een remgewicht van 50 tot 
100 kilogram voldoende. e veerkracht van een toe-
stel kan zoo verminderd worden, dat het remgewicht 
de zwaarte van 70 kilogram niet behoeft te overtreffen. 

Bij  den gewichtsrem is de remkracht van alle toevallen 
onafhankelijk. Slijtingen aan de beweegbare deelen 
zijn zonder  eenigen schadelijken invloed. t remmen 
kan naar  welgevallen gematigd worden. n heeft 
bij  dezen gewichtsrem de grootte der  remkracht ten 
volle in zijn macht. Zonder eenige bijzondere inrich-
ting kunnen ook verwijderde, van remmen voorziene 
wagens tot een groepenrem vereenigd worden. e 
werking is rustig, volkomen vrij  van stooten. e door 
den plotselingcn val van het remgewicht schijnbaar 
onvermijdelijk e schok wordt opgevangen door  het veer-
krachtige deel van het remtoestel en is niet voelbaar. 

e tijdschriftnommer behelst eene beschrijving 
met afbeelding van Weickum's gepatenteerden snelrem 
voor  spoorwegvoertuigen en tramway met differentiaal-
schroef. j  werd bij  verscheidene wagens der -
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gaarschc Staatsbanen en bij  meer  dan zestig tramwaywa-
gens der  Pester  en Weener
bijwijz e van proef, sinds verscheidene maanden ge-
bruik t en heeft buitengewoon gunstige uitkomsten 
geleverd. 

Een groot voordeel is de goedkoope vervaardiging. 
Van de zijde der  keizerlijke en koninklijk e

 werd bij  een 
proefneming op 20 i jl . dit remstelsel voor  de beste 
van alle inrichtingen dezer  soort verklaard. Uitstekende 
technici hebben dit oordeel over  den differentiaal-rem 
bekrachtigd. J 

§ e e g heeft een proef doen nemen 
met Jürgensen's dynamo-machine. Zij  werd vergele-
ken met Gramme's machine. e volgende tabel doet 
het gemiddelde van vier  dagen arbeid kennen. 

Gramme Jürgensen 
Omwentelingen in de minuut 475 400 
Normaal licht 28,890 40,000 

Warmtegraad tusschen den 
ring na vier  uren 3 0° . 25" . 

Weerstand in den dynamo 
in Ohm's 0.424 0.390 

e van den draad op 
de magneten 3,160 . 330 . 

t blijkt , dat Jürgensen's dynamo 38 u/„  meer 
licht gaf dan die van Gramme, terwij l tevens deze 
negentig malen zooveel draad vereischte als zijn me-
dedinger. 

E . 
A . Voor  het laatste toelatings-examen der 

Ambachtsschool van de j  voor  den Wer-
kenden Stand, hebben zich aangemeld 47 candidaten, 
waarvan 30 de beschikbare plaatsen hebben ingenomen , 
verdeeld over  de verschillende ambachten of vakken, 
als: 14 timmerlieden, 3 meubelmakers, 2 beeldhouwers, 
 draaier, 8 machinisten, 1 stukadoor  en  schilder. 

— r  den auctionaris . W. P"  de Vries, in de 
Warmoesstraat alhier, zullen 20 dezer  en volgende 
dagen de belangrijke rechtsgeleerde , theologische en 
technische bibliotheken worden geveild, nagelaten door 
wijlen . G. Schimmelpenninck Jr., vice-president van 
het Provinciaal Gerechtshof van d , W. 
C. . Broekman, notaris te Vianen, en J. G. van 
Gendt Jr., hoofdingenieur  in Japan. 

e lijvige catalogus van ruim 3600 nommers bevat 
veel schoons op schier  elk gebied van wetenschap. 

A . n de zitting van 30 r  hechtte 
de d met 23 tegen 1 stem zijne goedkeuring aan 
de door  de commissie ontworpen voorwaarden, waarop 
aan de heeren Van den Broek en Van Barneveld y Jr. 
concessie kan worden verleend tot den aanleg van eene 
waterleiding binnen deze gemeente. 

G . n de op 30 r  11. gehouden 
gemeenteraadsvergadering is ingekomen eene voor-
dracht van Burgemeester  en Wethouders tot benoeming 
van een hoofdopzichter  bij  den dienst der  gemeente-
werken. Uit de 44 sollicitanten zijn op de voordracht 
geplaatst: J. A. Nieuwenhuis, tijdelij k opzichter  bij  de 
gemeentewerken; . Viets . te Grijpskerk ; A. C. 

. n Azn. te Sliedrecht en A. de Groot te 
Amsterdam. e benoeming zal vermoedelijk op 14 
dezer  plaats hebben. 

V . e voorwaarden en tarieven voor  den aan 
te leggen spoortram in deze gemeente door  den heer 
E. O. de Burlett, van , zijn door  den Ge-
meenteraad goedgekeurd, waarbij  tevens is bepaald, 

dat deze tram binnen 18 maanden na het verleenen 
van de goedkeuring gereed moeten zijn. 

. e d willigde het verzoek van 
den r  der  Gasfabriek in om zijne jaarwedde 
tot  ƒ 1 6 00 te verhoogen. 

N - A . Volgens berichten, in verschil-
lende dagbladen voorkomende, zal te dezer  plaatse een 
fabriek opgericht worden voor  het wasschen en drogen 
van vlassige en drassige veenspecie, onder  den naam 
van  bekend, met 't doel om het vervolgens naar  Parijs 
te zenden en tot verschillende artikelen te verwerken. 

e ondernemer, een Franschman, heeft zich tot dit 
einde met de heeren . B. J. s en G. . Gratama, 
verveners te Nieuw-Amsterdam, in verbinding gesteld. 

t Wij  hebben vroeger  in dit weekblad gewezen op 
de verschijning van het eerste deel over  de spoorwegen 
in de Vereenigde-Staten door e en Pontzen, 
bij . t tweede, dat over  exploitatie handelt, 
is nu ook in het licht gekomen. t is zeer  belang-
rijk . t zij  den ingenieurs, financiers en staatshuis-
houdkundigen aanbevolen. e spoorwegmaatschappijen 
kunnen er  Fink's weldadige associaties of syndicaten 
in bestudeeren. 

N . 
. 

Uitgaaf van Gebr. Van Cleef, n . 

n i 1877, dus bijna zes jaar  geleden, werd door 
Gebr. Van Cleef, een prospectus in de wereld gezon-
den betreffende de uitgaaf van een Waterbouwkunde, 
bewerkt door  de heeren , Steuerwald, Van 
der  Toorn, Stieltjes en Schols. Volgens dat prospectus 
zou het werk, dat in een algemeen erkende behoefte 
moest voorzien, in omstreeks 3 jaren compleet zijn. 

e omvang werd geraamd op ruim 125 vel druks en 
even zooveel platen. 

Thans, Januari 1883, zijn daarvan verschenen p.m. 
70 vel druks en 82 platen. Een oningewijde zou hieruit 
de gevolgtrekking maken, dat het werk in die 5 a 6 
jaar  althans voor  ruim de helft is voltooid, en dus 
binnen nogmaals vijf jaar  gereed zou kunnen zijn. 

Neemt men echter  in aanmerking, dat van de 17 
Afdeelingen met 104 , waarin het ge-
heele werk verdeeld is, nog slechts 4 Afdeelingen in 
bewerking zijn, en daarvan 10 a 11 n 
zijn voltooid , dan komt men — uitgaande van de aan-
nemelijke vooronderstelling, dat de gemiddelde omvang 

6 Jan. 1883. E . 

. 
Jhr. G. J. G. , r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid, is benoemd tot commandeur 
in de orde van den Nederlandschen . 

. 
r  den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 

ë is benoemd tot
 de civiel-ingenieur  A. Vroesom de , 

thans tijdelij k adjunct-commies bij  den post- en tele-
graafdienst. 

t Gemeentebestuur  van Nijmegen heeft den heer 
. de w te d benoemd tot leeraar  in 

het rechtlijni g teekenen aan de burgeravondschool. 
n plaats van den heer  P. Crans, is tot tijdelij k 

directeur  bij  de e Stoomtramwegmaatschappij 
benoemd de tegenwoordige chef van dienst, de heer 
Van Beusichem. 

der nog te wachten n nagenoeg even groot 
is als die der  verschenen n — tot de con-
clusie, dat het werk ongeveer  voor  een tiende gedeelte 
gereed is, en dus de vermoedelijke omvang 700 vellen 
druks en 800 platen zal bedragen. e tegenwoordige 
voortgang der  uitgaaf als maatstaf nemende, kan het 
werk over  50 jaar  voltooid zijn, en zullen de kosten , 
oorspronkelijk geraamd op p.m. ƒ 4 5 . — , vermoedelijk 
het vijfvoud van dat bedrag overschrijden. 

Naar  aanleiding van bovenstaande gegevens meen 
ik de volgende vragen te mogen stellen: 

1. Waaraan of aan wie is het toe te schrijven, dat 
de uitgaaf van een werk, binnen 3 jaar  toegezegd, na 
zes jaar  nog slechts voor  één tiende gedeelte is vol-
tooid ? 

2. s men door  zijn inteekening tegenover  den uit-
gever  gebonden om levenslang bij  te dragen tot de 
uitgaaf van een werk, dat vijfmaal omvangrijker  en 
kostbaarder  belooft te worden dan in het prospectus 
is voorgespiegeld ? 

Aan de voorgaande sluit zich nog, zonder  in een 
beoordeel ing van het werk zelf te treden, 

een 3e vraag, nl. of de meerdere waarde van het 
werk en het belang der  inteekenaren geëvenredigd zijn 
aan de kolossale uitbreiding, die het tijdens de be-
werking blijk t te zullen ondergaan , en de daaruit voort-
vloeiende meerdere kosten ? 

A. G. 
NB. t antwoord op de tweede vraag hangt af van 

de voorwaarden, waarop ingeteekend werd.

. 
t toe-

gezonden antwoord op het schrijven van den heer 
Ch. . d te Amsterdam, in zake het doen van 
proefnemingen met brandspuiten te Wierickcrschans, 
wordt niet opgenomen. e strijd over  dit onderwerp 
heeft voor  de lezers van het weekblad weinig belang, 
nu hij  dreigt personeel te worden. 

n het volgende nommer  zal een schrij-
ven over  de benoeming van een hoofdopzichter  bij  het 
kanaal van Amsterdam naar  de e worden op-
genomen. 

e Administrati e vestigt er  de aandacht op, dat zij 
wellicht, buiten hare schuld , oorzaak is , dat enkele 
abonnenten twee exemplaren van dit nommer ontvan-
gen. e gewone en buitenleden toch van Architec-
tura et Amiciti a hebben recht op vrachtvrij e toezen-
ding van een exemplaar  van het Weekblad; hunne 
namen zijn door  het Bestuur  van dit Genootschap op-
gegeven , maar  er  zijn vele exemplaren, die aan het 
adres van heeren boekhandelaren worden verzonden, 
zonder  dat de Administrati e de namen der  geabon-
neerden kent. n die gevallen is het niet te voor-
komen , dat er  twee exemplaren worden afgezonden, 
tenzij  de belanghebbende zijnen boekhandelaar  kennis 
geeft, dat verdere toezending van het Weekblad on-
noodig is. e Administrati e verzoekt beleefdelijk daar-
op wel te willen letten. 

e advertentiën worden ingewacht 
aan het adres „Bureau van de Op-
merker  te Arnhem" . Voor  bedragen 
boven  wordt de vordering 
met vijf cent voor  het zegel verhoogd. 

. 

Om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, 
biedt zich aan een ervaren , 
ondor wiens toezicht reeds verscheidene bouw-
werken zjjn uitgevoerd, waarvan bewjjzen 
kunnen overgelegd worden. Adres franco let-
ter  A , Bureau van De Opmerker, te Arnhem. 

. G r .  C z . — A m s t e r d a m 

( B - U

T E - . 
geeft uit : 

V E R Z A M E L I N G 

Y E N . 
Bj j  akte op den lil ) r  18S2 voor 

Notari s E. J. S te Vtneki verleden, is 
door  de n S JOAJOTES 

, koopman, en S -
S , zonder  beroep,beide wo-

nende te l'/rectt, aangegaaneene Vennootschap 
tot het drjjve n van handel in - en 

N VOO N onder 
de Firm a 

T  J . E en Zoon. 
e Vennootschap zal gevestigd zjjn te 

Utrecht en is aangegaan voor  oenen onbe-
paalden tjjd , ingaande 1' Januari 1SSS, met 
recht van ieder  der  Vennooten om de Ven-
nootschap met den .'il r  van elk jaar 
te doen eindigen. e Vennooten hebben 
het recht, voor  de firma  te handelen en te 
teekenen, echter  alleen voor  zaken welke 
rechtstreeks tot de Vennootschap betrekkelij k 
zjj n en de soin van duizend gulden niet te 
boven gaan, en geenszins tot het opnemen 
van gelden, het stellen van borgtocht en 
andere dergeljjke bezwarende verbindtenissen. 

elk bevattende 6 platen in omslag, 
 36

ƒ 12.-

Van de  Serie zijn 

G . 
Een graftombe. 
Een plafond. 
Een winkel-gevel. 

s van bovenstaande. 
Een e kerk. 
Een kandelaber. 

G . 
Een dorpsschool. 

. Facade met plan. 
Een volière. 
Een boudoir. 
Een brug in een park. 

l van bovenstaand. 
G . 

Een dorpsschool. 
Een dorpskerk. 

verschenen 5 afleveringen bevattende: 
Een e kerk (van binnen). 
Een dorpskerkhof. 
Een gevel (woonhuis). 

s van bovenstaand. 
G . 

Een weeshuis. 
Plans van idem. 
Een decoratieve eerepoort. 
Een e dorpskerk. 
Een ingang. 

s van idem. 
G V. 

e vuurtoren. 
e vaas. 

Porte brisée. 
. 

Geveltop. 
. C. k l portaal). 
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G. STEMLER Czn. Amsterdam, 
voor . s — Bouwkundigen — Aannemers. 

N Elf , , 
, , en . 

(in (i soorten a f3. — per  100 stuks.) 

BOX- en . . 

Nieuwe soorten T e e k e n -, , -
p ier  en  Joor t rek l inner i . 

van prima Engelsche, e en Fransche huizen, 
i s gratis, op franco aanvrage.) 

. 
) 

van best teakhout, met zwaar spiegelglas en flinke sluiting, 
in verschillende afmetingen te bekomen. 

n te bekomen bij  den boekh. . li.  Czn. Amsterdam. 

T E . 
Zes Werkloeomotieven, normaal spoor, 

2 Engelsen, 2 , 2 Belgisch fabrikaat , 
15,(100 . Spoorstaven en -
gers, 140 Wagons van 4 l inhoud: 

, , 2 -
mobielen, 2 Stoomheien, Centrifugaal-
pompen, Stoomdragueur, Sleepbootje, 
Elevator, compleete Smedorij, t 
en , Brandkast, Waterpasin-
strumenten. 

Te bevragen bij  J. N te
T . N te  en -

N en N te

. 

in . 

Agenten van de j  van 
Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

. 
e E der -

, te '  Uracenhage, zul op -
dag 15 Januari 1883, des namiddags om 
half twee, op het Bureau Briienkof&i aldaar, 
aanbesteden: 

t bouwen van een Stationsge-
bouw met remise te Voorscho-
ten ,i Bestek No. 5). 

e teckeningen liggen ter  inzage op het 
Technische Bureau, alwaar  teven» bestek en 
teekeningen te verkrijgen zjjn tegen betaling 
van ƒ 1 . 5 0. 

e Boekhandelaar . W. . E , 
Warmoesstraai 122 te Amsterdam, zal Zater-
dag 20 Januari 1883 verkoop ui de Biblio -
theek, nagelaten door  den WelEd Gestr. r 
J. G. VA N T Jr. , r 
in  enz. enz. Onder  de vele belang-
rijk e Boeken komen voor- werken van bet 

. v. s 1857—1881 , Zeitschrift 
des Architectur-Verem s in r  1864 
tot 1880. n Constructeur  1871—1880, 

, Woordenboek. r  von 
Waldegg, . d. -
schaften en h d. Eisenbahn-Teclinik, 
Tredgold, Steam engine, Storm , 
Waterbouwkunde, Bouwk. Bjjdragon , Goet-
ghebuer, Gebouwen in Nederland, Storm van 
sGravesande, Burg. Bouwkunst, enz enz. 

e catalogus wordt na toezending van 
35 cents in postzegels franco toegezonden. 

N E N 

. 

 20 Beereu  ra at 2ih 
J. N. . 

Amerikaansche S voor  doordraaiende Tochtdeuren, in 6 
verschillende maten ter  directe levering voorhanden. 

Bjj  &  Co. te Amsterdam is versch enen, en wordt op aanvraag 
f ranc o toegezonden een belangrjjk e S van 

N s Waterstaat, 
in hun n verkrijgbaar . 

Voorts de S van bij  hen voorhanden werk. :n over  zuivere 
en toegepaste tl l , , , u:( : , enz. (af koinstig uit 
de Bibliotheken van wjjlen Prof. C. J S en Prof. F. J. . 

By P. A , te Arnhem, is verschenen de /.etende aflevering van: 

Geschiedenis van de n 
N

n der  Archi tectuur . 

 vuur de Bouwkunst aan de  School, te Delft. 
t omstreeks ÏO O in den tekst gedrukte figuren en G staalgravuren. 

T w e e d e, veel vermeerderde en bi j f fewerkl e druk . 
e uitgave geschiedt bij  inteekening in 10 afleveringen a ƒ1.75. 

. . ,  Gen.-raal-Agent voor  en N van 

N 0 
W E E N E N — T . 

Fabrikan t van 

- EN
Terrasso en Granit o 

Cementbeton. 

Waterdichte bekleeding van kelders, sousterrains, 
vochtige muren, enz. 

e firm a bestaat reeds meer  dan 100 
jaren en de gedurende dien tjj d uitgevoerde 
werken leveren bet beste bewjjs van duur-
zaamheid en soliditeit. 

Société anonyme Beige de e 
mécanique 

TE 
. 

Eenige fabriek in Europa van 

E N 
het beste en goedkoopste l voor 

plafonds. 

Groote besparing van pleister  en arbeidsloon. 

, lichtheid en spoedige 
opdroging der  plafonds. 

f zoo duur  als de bewerking 
met riet. 

N & . 
. . 
Fabrikanten van 

N . 
Vochtwerende parketvloeren. 

Parketvloeren op in verband gelegde ondervloeren. 
Zij n niet aan uitzetting of inkrimpin g 

onderhevig. 

Parketvloeren in massieve paneelen. 

T31 ]) ij l i-1. <  v  n 

in plaats van tapjjten . 

All e vloeren worden door  de werklieden 
der  fabriek op de plaats zelve kant cn klaar 
gelegd. 

Verdere inlichtingen, prospectussen, prijzen enz. worden op aanvraag door  den Vertegenwoordiger  toegezonden. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg N°. 3. . 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito . 

Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 

- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraas werend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor  inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of by den r 
. G. S CO ., Beekstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Verkoop van oude ijzeren Spoor-
staven , - en Ein dp lat en, Schroef-

, Punt stukken, Tong-
bewegingen enz. van het Zuidernet 
der Staatsspoorwegen uit den weg 
genomen of nog uit den weg te nemen. 

e voorwaarden van verkoop liggen van 
af den 3 Januari 1883 ter  lezing aan het 
Centraalbureau der j  tot Exploi-
tatie van Staatsspoorwegen o\j de e 

n te Utrecht en aan de bureaux der  Sectie-
s te 'sBosch,

en Venlo. 
n zjjn op bovengemelde plaatsen 

te verkrügen. 
, welke den prij s per 

1000 m moeten vermelden, bchooren 
te zjj n ingediend uiterlij k den 23sten Januari 
18S3, des namiddags ten 2 ure, aan genoemd 
Centraalbureau te Utrecht. 

Utrecht, den 30stcn r  1882. 

S N &  C 1 2 . 
AVENU E  27. 

. 
Eigenaars van groeven van , i jen, 

Zandsteen van E en van -
. 

E

, - en andere 
N 

voor , Architecten, , 
Teekenaars. enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , , enz, 

. 

3 Y & .
5 BOC  Freres, E \ 
3 , S &  C".. E ! 
es b\j  de Vrrte."  ri s cn *  f 
£ E T  O . , ! 

Oostzcedjjk 248,

Wilson' s N 
zjjn belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

É & , 
Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 

 ontbiede de geïllustreerde Brijscourant. 

E 
. G (V , . 
t beste middel voor  BE G van 

S en N tegen1 

het oondeneeeren van stoom. — Belangrijke 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s cn gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . , Botterdam, 
, N.Z. 45. 

VAN TEEkEMIEIIOEETEN 

van Th. J.  en ZOON te Utrecht 
e sorteerinir  van alle soorten van  SANS , , 

E AU , , -
 en . 

Op aanvragen warden franco  toegezonden. 
N uit de beste Fabrieken, , - en -

, , S en N (C ) van 
10 en 20 s 

S met Stalen lint  prim a kwaliteit , a d / » - . 

, om grove of fijne arceeringen te maken,
 (Système T G ) met zeer  duidelijk e beschrijving, ad ƒ s.so. 

S , N N TUBES, , PEN-
N , S van 20, 30>en 60 Centuneter», 

N in deineeste verscheidenheid, , N m 
hout en eaoutchoue. , N enz enz. 

Gebonden in linnen of lederen band met bijlage 
Uitmuntend Papier  en Preparaat voor . ! A>

Otr e verschillende Teekenpapieren van de Fuina  & i U
U Deren, waarvan steeds s in oudersehe.dene n voorkomen, yn k 
bjj  inj j  te verkrijge n voor  denzelfden daarop aangegeven prns, zonder  eenige 
verhooging. 

http://OI.mK.TEN
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E J O N G  &  C . 

s te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelpen tjj d alle soorten van Stoombaggermo-

lens in hout- of nzerconstructie. volirens elfen m  i f ..11.., J? x_ 

J . F . , 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- o- — — " .«gv^n t u „y « wic | van Bioomoaggenno- - en E , tot concurree-
. — in hout- of nzerconstruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en ot>-:  r e n d e . per  waggon en scheepsladingen, 
brengst van 150 tot 2000 > per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom- A T 

' " : r  T ~ Steen- en Tegelvorm-

bij  groote en kleine partijen. 
werktuigen, , , n , Steen- en Tegelvorm 
machines, n - en Brugcons t ruc t iën enz. 

 en S van 
 verklaren gaarne, dat de door 

den heer A. . VA N , fabri -
kant van brandspuiten te üeilïgerlee, aan 
deze gemeente geleverde twee brandspuiten 
met tocbehooren, bjj  de beproeving uitmun-
tend hebben voldaan, en dat daarbjj  is ge-
bleken dat ze zjjn van zeer  goede construc-
tie, weshalve zjj  hem gerusteljjk voor  leve-
rin g van spuiten kunnen aanbevelen en hem 
ten bljjk e daarvan dit certificaat uitreiken 

 den G  1881. 
Namens Burgemeester en Wethouders 

voornoemd: 

. S. . E A , 
Burgemeester. 

. 

J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

T 
en verder T 

V lo t - en Sl i jpdeelen. enz. 

Prim a , 
merk ' *  *ü l l \» : , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 

en Zakken van 70 , 

niet vervaltcht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bijmengingen. 

E en andere , 
per AVagon of Scheepslading. 

uit de prachtige groeve te Emptinne, 
van de n G  &  S

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T . 
N . 

uit de groeven van 

tusschen Velsen en . 

Bekroond te Arnhem met diploma 1« graad. 
- en Profilsteencn in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk N en verschillende 

andere soorten enz. enz.  A ,

. 
Fabri k von 

Aulzugs-maschinen filr  Personen und Güter 
, Ascenseurs. 

Neue Erfindung mit unbedingter  Fallsicherung. 
n und Gerathe filr  Bauzwecke. 

n fiir - und . 
Transportable Eisenbahnen. 

GerOstklammerketten, . Baurolle. 
ferlreler fiir  die

. . T in

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

. Tentoonst. te . Bekroning 
, 3d ' n en 4d,» graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

1879. 

1881. 
*1 

, 
. 

van brons en staal met g r a a d v e r d e e l i n g , 

Prij s ƒ . 

e k vloeren, 
volgens teekening. 

r . 
Vuurvaste Steenen en Vuurkle i enz. 

N V A N 

S N 

Bickerstraat 
. 

, l 

en Sléréolype-lnricliling 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Pheleslnro-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fruneo aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  CV.., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Photolithographic, zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

G . J . E 

G 
E N 

. 

. 
. 

. 

. 
. 

. 
- & . 

. 
. 

) . 
. 

Voor n en Prijsopgaven 
zich te wenden aan den Vertegen woordi-
(jer \>oor Saterland 

36 Achterburgwal Amsterdam. 

Gedrukt bij  6. W. van der  Wiel &  C". , te Arnhem. 

E G N " . 2. G 13  1883. 

R C H I T E C T V R A I E K M I C I T I A 

r . W. V A N T JCi/. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : | . \N , 

C. . S S en A. \V. . 

Stukken en correspondentie voor het Genootschap te adresseeren aan 
den , Prinsengracht S51 te Amsterdam, . 

All e andere stukken en adVertenÜenaan hef Bureau van De O/nerter,' Afzonderlijk e nommers, uitsluiten.! bij  contante betaling te bekomen, 
t N«. 28 te Arnhem. \ ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

A.W.W. 
T A2.25 |«r 3 maanden of wel zes gulden per  jaar  l>ij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  hel buitenland 
/ ' 7.50 en e / 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor een bewijsnummer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

N V A N T . 

n leden wordt ber icht : 

10. dat ter  gelegenheid van de 800ste vergader ing, 

de jaarl i jksch e feestavond en de inwijdin g van het G e-

nootschapslokaal zal plaats v inden. 

t p rogramm a voor  dien avond is als vo lg t: 

Openingsrede door den Voorz i t ter . — Ballotage van 

nieuwe leden. — Feestrede, uit te spreken door den 

Eere-Voorz i t ter , den heer J . . . — Plechtige 

inwijdin g van het S o c i ë t e i t s l o k a a l.  Gezel l ig samen-

zijn . — Souper; 

20. dat de leden worden ui tgenoodigd deel te ne-

men aan het souper op den feestavond. e prij s per 

couvert is bepaald op

T o t den i8den Januari a. s. kunnen alle leden z ich 

tot deelneming schriftelij k opgeven bij  den iste-Secre-

tar is , Prinsengracht 851, A m s t e r d a m; 

30. dat de kalender van het Genootschap voor 1883 

dezer  dagen zal verschijnen en aan de leden worden 

gezonden; 

40. dat benoemd zij n tot Jury leden voor de prijs -

vraag van een schoorsteenmantel, de heeren: A . C . 

Bleys te A m s t e r d a m, A . e te t en . P. 

V o g el te . 

de iste-Secretaris 

C . B . P

( A . et A . ) T . 

 Vy . J . . 

, die voor de eerste maal Parij s bezoekt en zijne 

schreden rich t naar het  zal getroffen worden 

door den onmeteli jken omvang en de pracht van deze 

vorstelijk e residentie, die de stoutste verwachting, welke 

eenige beschri jv ing mag opwekken , overtreft . V a n een 

uitstapj e naar  Erankr i jk ' s hoofdstad teruggekeerd, bleef 

het verlangen levendig, de geschiedenis te leeren ken-

nen van dit monument van bouwkuns t, dat nagenoeg 

de geheele geschiedenis der  Fransche e in zich 

bevat. e werken van u Ce rceau, B l onde l, V i t e t , 

Ber t y en anderen werden door mij  geraadpleegd en 

verschaften mi j  de gegevens, waarui t het volgende op-

stel is samengesteld. T o en ik daarmede gereed was, 

maakte ik kennis met een opstel van , 

fi ls , die in de jaargangen 1865—67 van de „ G a z e t t e 

des Arch i tec tes" , de geschiedenis in haar  geheel be-

handelt en waarnaar de lezer  wordt verwezen, die meer-

dere bijzonderheden mocht willen leeren kennen. 

Evenals van de meeste kasteden of burch ten, ons 

door de middeleeuwen nagelaten, ligt de geschiedenis 

van het  een op den rechteroever der  Seine 

gelegen kon ingsburcht, verscholen in de duisternis van 

het verleden en heeft men tevergeefs gepoogd den 

sluier  daarvan op te l ichten. 

Zi jn e geschiedenis k l im t zonder  twijfe l op tot de eerste 

tijde n der  monarchie. t vormde eene sterkte, waar 

de Frank ische vorsten eene wijkplaat s vonden in de zoo 

dikwijl s voorkomende tijde n van gevaar. 

n het jaar 1204, onder de regeering van Phi l ipp e 

A u g u s t e, wordt de naam van  voor de eerste 

maal aangetroffen, bij  gelegenheid van den bouw van 

een nieuwen toren. U i t de omstandigheid, dat deze 

toren  word t genoemd, blijk t voldoende, dat 

er  reeds meerderen bestonden. e meening der  ge-

schiedschrijvers is dan ook algemeen dat, op de plaats 

van het tegenwoordige , lang v ó ór de regeering 

van Phi l ipp e Augus te reeds een kasteel aanwezig was, 

doch dat deze vorst het oude slot grootendeels ver-

nieuwde en versterkte. 

Graa f C la rac, bewaarder van de archieven van het 

, heeft uit de belangrijk e aan teekeningen , in het 

archief aanwezig, een plattegrond saamgesteld; terwij l 

een schilderij  uit de 14e eeuw, die vroeger in St . -Ger-

main des P r és werd bewaard en tegenwoordig in St.-

s is geborgen, het uitelij k dezer  sterkte aan de 

vergetelheid heeft ontrukt . e zware m u r e n, geheel 

van ornementwerk ontbloot en zeer  spaarzaam van ope-

ningen voorz ien, dragen een echt mil i tai r  karakter , 

terwij l de talrijk e door  Phi l ipp e Augus te aangebrachte 
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torens, waaronder  den  (*) op het midden der 

binnenplaats , aan deze sterkte een ontzagwekkend voor-

komen verleenden. 

e opvolgers van Phi l ipp e Augus te schijnen niet 

veel aan het  ten koste gelegd te hebben. W el 

heeft de e k in den westelijken vleugel 

eene groote zaal g e b o u w d, die langen tij d daarna zij n 

naam d roeg; maar eerst  eeuw na de verbouwin-

gen van Phi l ipp e A u g u s t e, onder  de regeering van 

i V , werden weder  belangri jk e werken aan het 

 u i tgevoerd, die eene geheele omwentel ing in 

den toestand van het gebouw teweegbrachten en het 

hechte s lot, bijn a uitsluitend tot mil i tair e doeleinden 

gebru ik t , herschiepen in een bewoonbaar  paleis. A a n 

de plaatszijde werden de kleine l ichtopeningen vervan-
gen door  vensters van behoorl i jk e afmetingen en de 

naakte muren van beeldhouwwerk voorzien ; terwij l ook 

inwend ig, als gevolg van de zich ontwikkeld e bescha-

v in g , meerdere versier ing werd aangebracht. e bu i -

tenzijde van het kasteel bleef haar  vestingachtig uiter -

li j k evenwel behouden. t , dat ondanks de 

aangebrachte verbeteringen nog een treuri g verbli j f aan-

bood , werd buiten de slotgrachten door  verscheidene 

gebouwen o m r i n g d , die door  tuinen met het kasteel 

verbonden waren. 

i V bleef het  niet tot aan zij n dood be-

wonen , maar  betrok het door  zij n vader  aangevangen 

en door  hem voltooide paleis S t . -Pau l, in de nabij -

he id van de ru e St . -Anto ine. i  verliet di t pa-

leis weder  , echter  niet om naar  het  terug te 

keeren, maar  om zijn e woonplaats te vestigen in het 

Palais des Tourne l les, dat achtereenvolgens door -

wij k , i , k  en Fran s  werd 

bewoond. t behoeft nauwli jk s te worden ve rme ld, 

dat na eene verlatenheid van 1 , eeuw, het  ont-

zagli j k verwaarloosd was. W el had men nu en dan 

een zaal gerestaureerd, doch aan het onderhoud was 

zoo slecht de hand gehouden, dat het eertijd s zoo trotsche 

kasteel op vele plaatsen slechts eene r u ï n e vertoonde. 

Fran s , die het voorvaderl i j k verbl i j f in eere wenschte 

te houden, was de eerste vors t, die ernstig aan her-

stell ing dacht en een aanvang met zijn e plans maakte 

door  de s looping van den  die volgens het a l-

gemeen gevoelen de ver t rekken verdonkerde en aan het 

slot het uiterlij k van eene gevangenis gaf. n 1527 

werd met deze s loop ing een aanvang gemaakt; v ier 

maanden later  waren de laatste overblijfselen van den 

don jon opgeru imd en werd de herstel l ing van de meest 

beschadigde muurwerke n onderhanden genomen. 

t schijnt met deze herstel l ing echter  geen vo lko-

men ernst geweest te z i jn ; althans na ver loop van een 

jaar  werd van het p lan weder  afgezien en verviel het 

slot in zijn e oude verlatenheid. 

t twaalf jaren later , nadat het bericht was geko-

men van den doortocht van r i V , zag men 

eene ongekende beweging op het

Fran s  wenschte dezen macht igen vorst te ontvangen 

op het oude verbl i j f der  F ransche kon ingen, inplaats 

(*) Op de binnenplaats van elk middeleeuwsch kasteel was een 
groote zware toren opgericht, tot verdediging van het kasteel, die 
den naam droeg van donjon. 

van in zij n paleis. n leger  van werkl ieden toog aan 

den arbeid. e naakte muren werden met schi lder-

en tapijtwer k bedekt, de vensters vergroot en opnieuw 

van glas voorz ien, beeldhouwwerken werden hersteld, 

kor to m al les, tot aan de weerhanen toe, werd nage-

zien. e muren en torens, die een gedeelte tusschen 

de slotgracht en de Seine innamen, werden gedeelte-

lij k opgeru imd en de terreinen gevlakt. A l deze ge-

ï m p r o v i s e e r de werken kostten ongehoorde sommen , zon-

der dat daarmede de kern van het gebouw iets werd 

verbeterd. t uitwendige had thans het aanzien van 

een tooneeldecoratie. 

e g zag in , dat met restaurceren niet veel te 

verbeteren was, tiaar  tie Goth ische vormen niet in het 

gewaad van de zich ontwikkelende e konden 

worden gestoken en dat, zoo hij  iets degelijks totstand 

wild e brengen, het kasteel moest worden gesloopt en 

een paleis daarvoor  in de plaats worden gebouwd. 

e geschiedenis van het  treedt hier  eene 

nieuwe phase i n , j a men zou kunnen zeggen, dat zij 

hier  een aanvang neemt; daar  het paleis, dat ons thans 

onder  dien naam bekend is, niet in het minst meer  aan 

het oude kasteel herinnert . t is dan ook de palei-

zenreeks. zooals die nu nog aan den Seineoever  word t 

aangetroffen , die ik hier  wensch te bespreken, en na 

te gaan in « e l k e t i jdperke n der  kunst de verschi l lende 

deelen zij n opgericht. Geen monument biedt zulk eene 

schoone gelegenheid aan tot studie van de Fransche 

n als het  dat de geheele 

ontwikke l in g dier  kuns t r i ch t ing , van haar  ontstaan tot 

op onzen t i jd , in zich bevat en ontegenzegli jk een 

sterken invloed op die r icht in g heeft uitgeoefend. 

n vlucht ige beschouwing van het slot, dat voor-

heen de plaats van het paleis i nnam, meende ik niet 

achterwege te mogen laten, vooral omdat de g rond-

vo r m daarvan een overwegenden invloed op dien van 

het nieuwe  heeft uitgeoefend. e Fransche 

g heeft zorggedragen, dat de her inner in g aan 

het kasteel bewaard blijf t en in 1868 op het plaveisel 

van het plein lijne n doen t rekken , die nauwkeur i g 

den omtrek aanduiden van de door  Phi l ipp e Augus te 

bewoonde sterkte, zooals men die uit de opnieuw op-

gegraven fundeeringen heeft leeren kennen. 

W e r p en w i j , alvorens onze beschri jv ing te vervolgen , 

een bl i k op de kuns t r i ch t ing , die in de helft der  16e 

eeuw in Frankr i j k heerschende was. 

Sedert het begin der  eeuw had eene vol ledige o m-

wenteling op het gebied der  bouwkunst plaats gegre-

pen. e Go th i ek, die gedurende dri e eeuwen eene 

onbegrensde heerschappij  had gevoe rd, en van den 

edelsten eenvoud tot den elegantsten r i jkdo m cn de bu i -

ten?porigste weelde was overgegaan, zonder  bij  machte 

te zij n hare oorspronkel i jk e reinheid te heroveren of 

zich door  nieuwe v indingen te ver jongen, kon haar 

ondergang niet ontgaan in den strij d met de nieuwe 

r i ch t i ng , die bij  de zuideli jk e buren reeds haar  top-

punt had bereikt . 

e strij d der  beide r icht ingen is duidel i j k bewaard 

gebleven in de b izar re , doch zeer  pittoreske verb ind in -

gen van den ontaarden spitsboog met de klassieke 
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v o r m e n, zooals A m b o i s e, G a i l l o n , B l o i s, C h a m b o rd  zeer  grootsch en kostbaar  zij n geweest, hoewel nier-

en zoovele andere plaatsen nog aantoonen , en « e l k e \ van met zekerheid niets is te zeggen, daar  de teeke-

r icht in g bekend is onder  den naam van overgangssti j l, n ingen geheel verloren zij n gegaan. e g was 

e door Frans  naar Frankrij k geroepen , met het  ontwerp «rel ingenomen, maar  wild e niet tot 

die te Fontainebleau nagenoeg eene geheele kolonie | de ui tvoer in g beslui ten, omdat aan zijn wensch, de 

vormden, oefenden zooveel invloed uit op de architectuur , 

dat de Goth iek het onderspit moest delven en het veld 

moest ru imen voor  de . n ë had deze 

stij l zijn hoogsten bloei niet alleen reeds bereikt , maar 

begon de weg, door  zijne groote meesters Bruncl lcsco, 

Balthazar  Perruzzi , Bramante en zoovele anderen aan-

gewezen , wetler  te verlaten. Een gevo lg hiervan was, 

dat Fransche archi tecten, die hunne studie van de 

e hadtien gemaakt en tie edelste vormen 

wenschtcn te behouden, voortdurend met de n 

in botsing k w a m e n, waar  deze de vormen der  laatste 

e mode wilden toepassen. n men de 

n gevolgd had, zou in Frankr i j k geen enkel 

zichtbaar  dak meer  gemaakt z i jn . daar  een leiendak 

tloor  hen werd beschouwd als een oud Gal l i sch voor-
oordeel , onvercenigbaar  met de schoone bouwkunst. 

Zi j  vergaten evenwel, dat in Frankrij k jaarli jk s 50 a 
60 . water  op tie gebouwen va l t , ongerekend tie 

sneeuw en mist. 

e k loeke mannen wisten zich aan den -

aanschen invloed te onttrekken en tie e op 

hun bodem over  te planten , zonder  slaafsche navolging. 

Zi j  handhaafden de v o r m e n, die als door  de natuur 

waren aangewezen. Een tlier  baanbrekers voor  de 

nieuwe r icht in g was Jean Bullant , aan wien tloor  den 

c o n n é t a b le A n n e tie , dri e jaren v ó ór 

diens verbann ing, werd opgedragen de herstel l ing van 

het slot Ecouen. e vor m der  voorvaderl i jk e kasteden 

werd door  Bul lan t behouden , echter  niet die wijziging , 

dat van den onregelmatigen vor m wertl afgezien en 

de vertrekken werden gerangschikt om eene regelma-

tige binnenplaats. e groote steile d a k e n, tli e be-

houden bleven , tie voorspringende paviljoenen , tli e de 

torens verv ingen, tie grachten, die tien toegang ver-

hinderden , bewaarden nog de her inner in g aan het 

feodale tijdperk . e gevels aan de landzijd e behielden 

een eenvoudig karakter ; terwij l die aan de plaatszijde 
met een r i j kdo m werden versierd, tli e met het schoon-

ste paleis kon wedijveren. 

Tegelijkertij d begonnen twee mannen opgang te ma-

ken , die van denzelfden leeftijd als Bu l lan t , in talent 

niet voor  hem behoefden onder  te doen. Zi j  waren 

Pierr e t en Phil iber t . Bij  di t tweetal 

moet nog worden gevoegd Jean Gou jon , die zij n naam 

wel-is-waar  aan tien beitel dank t , doch zich ook met 

de architectuur  onledig hield. 

n wij  na deze uitweidin g naar  het  terug. 

e g h a d, zooals boven is gezegd , vele -

aansche kunstenaars aan zij n hof, die door  hem ook 

werden geraadpleegd toen het besluit tot de geheele 

vernieuwing was genomen. 

n bouwmeester  Serl io wertl de opdracht gegeven 

een plan te vervaardigen voor  een koninkl i j k paleis op 

de fundamenten van het oude slot. t plan door 

dezen meester  u i tgewerkt , moet volgens overlevering 

grondslagen van het oude slot voor  het nieuwe paleis 

te gebru iken, niet was voldaan. Ser l io, die, als -

a a n, niet de minste vereering voor  Phi l ipp e A u g u s t e, 

noch voor i V gevoelde en het gebruik van de 

overblijfselen niet met zij n plan kon vereenigen , keerde 

naar  Fontainebleau te rug, en gaf, naar  verhaald wordt 

den g den raatl een Franschman met het ontwerp 

te belasten, tli e zijne vereering van de voorvaderen 

deelde. e dit ook z i j , kor t daarop wertl Pierr e -

cot bij  den g on tboden, en na tie opdracht voor 

den bouw van een paleis ontvangen te hebben, diende 

hi j  zijne plans i n , die spoedig daarop de koninkl i jk e 

goedkeur ing mochten verwerven. e teckeningen van 

dit project zijn evenals die van Ser l io verloren gegaan, 

zootlat tli t slechts kan worden beoordeeld uit het kleine 

gedeelte , dat daarvan is uitgevoerd. A a n de traditi e 

getrouw, had t den slotvorm behouden en even-

als Bullant te E c o u e n, de torens door  vier  groote 

kwadraatvormig c pavil joenen vervangen. U i twend i g 

werd aan de gevels een streng karakter  gegeven; ter-

wij l die van de binnenplaats met koninkl i jk e pracht 

werden versierd. 

n 1541 wertl met tie slooping van den westelijken 

vleugel  van het oude  begonnen en een aanvang 

gemaakt met den opbouw, die slechts langzaam vor -

derde , hoewel van de oude fundamenten gebruik werd 

gemaakt. 

e buitengewone z o r g, die t besteedde aan de 

construct ie, aan de keus der  materialen en tie zuiver-

heid van het verband in tie nauwlijk s merkbar e voe-

gen , verklaren eenigszins deze traagheid. 

Bi j  den dood van F'ran s , in het jaar  1547, had deze 

vleugel zijn volle hoogte nog niet bereikt ; met het 

sloopen van den zuideli jken vleugel was ternauwernood 

begonnen , terwij l het hoekpavil joen slechts even bo-

ven tien grond verrees. 

27e J E E V , 

N T GEBOUW

 AATsci i Ai-pi j  N  A  A

e Voorz i t te r  opende de Vergadering met eene 

sierlijk e rede, waarin hij  het lief en leed, tloor  het 

Genootschap in het afgeloopen jaar  ondervonden, her-

dacht. j  spoorde tie leden aan, om ook dit jaar 

weder  met evenveel ijver  als vroeger  voor  Arch i tec tur a 

werkzaam te z i jn , optlat het Genootschap meer  en 

meer  in kracht en bloei moge toenemen. 

E r werd mededeel ing gedaan van vele ingekomen 

stukken, o. a. van brieven der  heeren A lbe rd ing k T h y m 

en V i c t o r  de Stuers, waarbi j  z i j , in voor  het Genoot-

schap zeer  vleiende bewoord ingen, verklaren het hun 

aangeboden eerelidmaatschap aan te nemen. e heer 

C . Schoner  tra d als kunstl ievend li d toe, terwij l de 

heeren P. J . . C u y p e r s, F . W . van Gendt J G z. en 

. P. V o g el hunne donaties verhoogden. 
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p leest de i e Secretaris hot jaarvers lag, waaraan 

wi j  het volgende ont leenen: 

e twee bestuurs leden, die aftraden, de heeren W . 

W i l k e n s en E. , werden herkozen, en inplaats 

van den heer  W . J . V u y k , die zich niet herkiesbaar 

stelde, benoemd de heer  C . B . Posthumus . 

T o en de nieuwe wet aangenomen was, tra d het geheele 

bestuur  en b loc af, doch werd onmiddel l i j k daarna her-

kozen , zoodat het thans is samengesteld uit de heeren : 

Jan Sp r inge r, Voorz i t t e r , E. n , Penningmeester 

en Vice-Voorzitter, C . B. Posthumus , i e Se-

cretari s , T h . G.St rengers , 2e Secretaris en W . Wi l kens, 

Bibl iothecar i s en Arch i va r i s . 

t ledental verdubbelde on ook loden, buiten A m -

sterdam gevest igd, traden toe, terwij l slechts 3 leden 

bedankten. T ot eereleden werden benoemd de hoeren 

Jh r . . V i c t o r  do Stuers en Prof. J . A . A l b e r d i n g k 

T h y m . Onze hooggeachte eerste President, tevens 

opr ichter  van het Genoo tschap, de heer  (}. F . c 

B e r g v e l d, tra d als donateur  toe. 

n het jaar  1882 werden gehouden: 1 a lgemecno, 

17 gewone, 2 buitengewone en 4 zomerbi jeenkomsten. 

e navolgende bi jdragen werden ge leverd: 

op 8 Februar i door  den heer  T h . G . Strengers over 

a , waarbi j  voornameli j k de grafische methode 
besproken werd. 

8 t behandelde de heer  Jan Spr inger  de bouw-

kunst der  G r i e k e n, waarbi j  hij  in het bi jzonder  hot 

constructieve element in den Gr iokschen tempel uit -

voer ig besprak. 

22 t hield de heer  W . J . V u y k een lezing over 

de kathedraal te T h r o n d j e m in Noorwegen , en besprak 

dc heer  C . B . Posthumus s de opgrav ingen , die-

i n don jongsten tij d bij  het Pantheon te e hebben 

plaatsgevonden. 

5 A p r i l vergastte de heer  J . . T . g de leden 

op een zeer  belangwekkende voordracht over  de hygiene 

i n hare toepassing op gebouwen, terwij l de hoer 

J o h. St i l lmann dien avond de n 

in n besprak. 
19 Apri l stolde de heer  W . W i l ken s de leden in 

kennis met de beschrijving van een tochtj e door  ons 

vader land , dat door  don n bouwmeester  Spiers 

ondernomen werd. 

3 i behandelde de heer  E . n het pneuma-
t isch fundeeren van brugpi j lers . 

31 i gaf de heer  A . W . We issman een impro -

visatie over  schoonheidsleer  ten beste, en hekelde de-

grove fouten , die nog hedentendage worden gemaak t, 

bi j  de inwendige inr icht in g en versier ing van onze 

woonhuizen. 

4 Oc tober  besprak de heer  G . van A r k e l de cera-

miek , en beschouwde di t onderdeel der kunstnijverheid 
ui t een historisch en constructief oogpunt. 

1 N o v e m b er  leverde de heer  C . B. Posthumus -

jes een uitgebreide studie over  de Barok - en -

stijlen. 

15 November deelde de heer  F . J . Bremmer  vele 

belangri jk e bi jzonderheden omtrent tu inbouwkunst mede. 

29 N o v e m b er  vervolgde de heer  C . B . Posthumus 

s zij n lezing over  bouwkundige rechtskennis. 

13 r  gaf dezelfde heer  een beschri jv ing van 

een bezoek aan de c a r r i è r e s aan de Our the . 

27 r  sloot dc heer  J . A . van der  S luys 

V e er  op waardige wijz e de ri j  met een verhandel ing 

over  de metselaarskunst. 

O p dc kunstbeschouwingen werd door  de leden veel 

schoons ter  bezicht ig ing gegeven. 

25 Januari stelde de heer . J . Jesse ter  bezicht i-

g ing s d 'Arch i tec tur e et de Sculpture de 

Be lg ique par  F . St roobants" , terwij l de heer  J . C . 

e een traaie collectie p h o t o g r a p h i e ën uit New-
Y o r k deed rondgaan. 

8 Februari bracht de heer  T h . G . Strengers een co l-

lectie p h o t o g r a p h i e ën van feestdecoraties ter  tafel en stelde 

dc heer  J . B . Spr inger  de leden in kennis met de 

prachtwerken r  deutscher e von 

F r i t s c h " , en „Palast-Architectur  von n und 

T o s c a n a ", terwij l de heer  C . B . Posthumus s de 

plans van den architect N ieuwenhuis te Ut recht voor 

een b lok woonhuizen op de f a lh ie r , en de 

heer  A . W . We issman afbeeldingen van de „ N e w 

w Cour t s te "  en schetsen ui t T o u r s en o m-

streken medebracht. 

22 Februar i gaf dc heer  Jan Spr inger  als kunstbe-

schouwing „ P r a m i r t c F n t w ü r f e fü r  den u 

i n , de heer  C . B . Posthumcs s oude 

gravures van Amste rdamsche gebouwen uit de 16e en 

17e eeuw, en de heer  A . W . We issman de plans van 

den heer  A . . van Gendt tot ombouwing van den 

tu i n van het Paleis voor  Vo lksv l i j t . 

3 t had de heer  Jan Spr inger  een collectie door 

hem vervaardigde aquarellen en de heer  W . W i l k e n s 

„ F a c a d e n b au der  italienischen "  beschik-

baar  gesteld. 

22 t vergastte de heer  G . W . s de leden op 

een fraaie verzamel ing p h o t o g r a p h i e ën van vaderlandsche 

bouwwerken, en gaf de heer  W . J . V u y k schoone 

afbeeldingen van de kathedraal te T h r o n d j e m in N o o r-

wegen te aanschouwen. 

5 A p r i l deed de heer  J . . T . g circuleeren 

„ P e i n t u r e mural e decorative dans e style du -

age par  A u d s l e y, en de heer  J o h. St i l lman n een ver-

zamel ing p h o t o g r a p h i e ën uit , benevens 

„ T e g n i n g e r af aeldre nordisk architectur" . 

3 i gaf de heer  W . W i l k e n s ter  bezicht ig ing 

„ C o n c u r r e n z En tWÜr f e fü r  das e zu 

Ber l in " . 

17 i kregen de leden door  den heer  J . . T . 

g de prachtwerken e t i m Gewerbe von 

F d w i n O p p l e r "  , en „ A u s g e f ü h r t c und projectirt e -

chen, V i l l e n und Wohnhauser  von C . . "  te 

z ien, terwij l de heer  Jan Spr inger  keur ige l i ch tdrukke n 

van e palais de Justice de Bruxel les par  Poelaert" 

cn de heer  C . B. Posthumus s teekeningen ui t 

de vor ige eeuw hadden gezonden. 

3] i deed de heer  F . W . . Poggenbeek de 
plans voor  de e Tentoonstel l ing van 1883 
rondgaan. 

e avond van 4 October  bracht weder  veel belang-

wekkends. e heer  G . van A r k e l bracht ter  tafel 

afbeeldingen van tegels uit alle kunstperioden , de heer 

Jan Spr inger  het prachtwerk : e palais du e 

et des T u ü e r i e s par  E . Ba lduz" . 

18 Oc tober  werden door  den heer  C . B. Posthumus 

s twee door  hem verwaardigde ontwerpen voor 

een Admin is t ra t iegebouw der e Spoorweg-

maatschappij  ver toond, en deed de heer  J . O l t h u i s , 

behalve een verzamel ing van door  hem vervaardigde 

projecten, ook het prachtwerk „ C o j e n von der  berl iner 

Gewerbeausstel lung"  circuleeren. 

1 November  gaf de heer  W . W i l ken s „ O t z e n s -

w ü r f e " , de heer  J . O l thu i s een verzamel ing photogra-

p h i e ën uit , en dc heer  W . J . V u y k eenige door 

hem vervaardigde ontwerpen als kunstbeschouwing. 

15 November  kregen de leden, behalve het pracht -

werk „ B a u o m a m e n t e der  Neuzeit von "  , dat 

door  den heer  W . J . V u y k was afgestaan, ook het 

plaatwerk e Va t i can et la Basi l iquc de St. -Pierre a 

, van den heer  Jan Sp r i nge r, en het bekroonde 

ontwerp voor  het s te Wiesbaden van den heer 

C . B . Posthumus s ter  bezicht ig ing. 
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29 November  deed de heer  A . W . We issman -

l ien e von Pj-nst Eckstein"  circuleeren. 

13 r  gaf de heer  J . B . Spr inger  de plaat-

werken s de decorat ion moderne par  Pol isch"  , 

„ A r c h i t e c t o n i s c h e n aus W ü r z b u r g "  „ F a r -

b ige n von Ernst Ewald"  en . .Composi t ions 

et s par . 

T en slotte gaf de heer  Jan Spr inger  de door  hem 

vervaardigde ontwerpen ter  bebouwing van het Wil -
lemspark ter  beschouwing. 

c vraagbus bevatte tal van belangri jk e vragen, die 

ten deele door  de daartoe benoemde Commiss ie tot 

oplossing gebracht werd. 

Zeven gewone en twee buitengewone pri jsvragen 

werden uitgeschreven. 

O p de i e prijsvraag. : „Een koorbank voor  een . . 

ke r k in n , kwamen in 4 

antwoorden. 

O p de 2e pr i jsvraag : n bet immerd plafond voor 

een eetzaal"  , kwamen in 4 antwoorden. 

O p dc 3e pr i jsvraag : „Een grafmonument v o o r e en 

Arch i tec t "  , kwamen in 7 antwoorden. 

O p de 4e pr i jsvraag : „Een politiepost  in een park" , 

kwamen in 7 antwoorden. 

O p de 5e pr i jsvraag : n ingang voor  een ten-

toonstel l ingsterrein" , kwamen in 3 antwoorden. 

O p de 6e pr i jsvraag : n titelbla d voor  den ka-

lender"  , kwamen in 19 antwoorden. 

O p de 7e pr i jsvraag : „Een d ip loma van l idmaatschap 

voor  het Genootschap", kwamen in 7 antwoorden. 

O p de l e buitengewone pr i jsvraag : n kamerbe-

t immer in g in b lank hout"  , kwamen in 7 antwoorden. 

O p de 2e buitengewone pr i jsvraag : „Een grafmo-

nument in Zweedsch graniet"  kwamen in 7 antwoorden. 

e antwoorden der  gewone prijsvragen werden in 

handen gesteld van de heeren W . Sp r inge r, . -

lcmans cn G . B. S a l m, terwij l de antwoorden der  bu i -

tengewone pri jsvragen in handen van de heeren P. J . . 

C u y p e r s, Prof .  Gugel en J . . n gesteld 

werden. 

e uitgave van de „ V e r z a m e l i n g van Bekroonde 

Ontwerpen"  werd geregeld voortgezet. 5 afleveringen 

zij n verschenen, terwij l de zesde ter  perse is en in den 

aanvang des jaar s verzonden zal worden. 

n de redactie van het A l b u m vond eene wijzigin g 

plaats. c heer  J . B. Spr inger  bedankte voor  het l id -

maatschap, en dc heer  A . Sa lm G B z. werd in diens 

plaats benoemd. 

V a n een u i tnoodig ing tot bi jwonin g van de opening 

der tentoonstell ing van de „ U n i o n des B e a u x - A r t s" 

te Brussel werd gebru ikgemaakt, en een aantal bc-

stuurs- en gewone leden toog naar  B e l g i ë 's hoofdstad, 

waar  hun een hartelijk e ontvangst door  de zuideli jk e 

broeders ten deel viel. 

e wetsherziening werd di t jaar  totstandgebracht. 

e Commiss ie tot voorbereid ing hiervan bestond uit de 

heeren Jan Spr inger, C . B . Posthumus , W . 

W i l k e n s , . , A . Sa lm G B z . , C . d cn 

A . W . We issman. e heeren s en We issman wer-

den met het opmaken der concept-wet belast n 2en 
October  werd de nieuwe wet .aangenomen, die den 2cn 

r  door  Z . . den g bekracht igd werd. 

a bracht de 2e Secretaris verslag uit omtrent 

de werkzaamheden der  commission belast met het be-

antwoorden der  v ragen, het redigeeren der  tijdschrif -

ten en het houden van systematische voordrachten o m-

tren t bepaalde onderwerpen. 

e Penningmeester  leest zij n rekening en verant-

woord in g v o o r , die in handen van een Commiss ie van 

onderzoek gesteld word t , welke daaromtrent nader  zal 

rapportceren. 

A l s nieuwe leden traden toe: de heeren e u te 

, V a n W i j c k te m , a te Steen-

wij k , V a n der e te G r o n i n g e n, p te Za l t -

B o m m e l, g en k te A r n h e m , p te N i j -

megen , en . C . van n te C u y k a/d. . 

e begroot ing voor  1883 werd behandeld en na eenige 

discussie goedgekeurd. 

e heeren J o h. J . , J . J . , Bar t van 

, S t r a c k é J r . cn Te i xe i r a dc s werden na 

ballotage als gewone leden aangenomen. 

O n d er eene gepaste toespraak werden de prijze n aan 

de overwinnaars uitgereikt , en ten slotte vond dc boek-

verkooping plaats, die eene belangri jk e som opbracht. 

Niets meer  aan dc orde zi jnde, sloot de Voorzi t te r 

de Vergader ing. 

. 
n an tuoord op verschi l lende aanvragen dient: 

10. dat het abonnement op het W e e k b l ad per  dri e 

maanden ƒ 2 . 25 bedraagt en daarover  tegen het m id -

den van elk kwar taa l , zijnd e 15 F e b r u a r i , 15 , 

15 Augus tus en 15 November  , beschikt wordt . 

20. dat de prij s bij  vooruitbetal in g tot zes gulden 

word t teruggebracht, mit s di t bedrag

 vrachtvri j  per  postwissel word t 

toegezonden aan de Admin is t ra t i e van

N  E N E . 

V ó ó r ecnigen tij d werd in di t weekblad geme ld, dat 

het vraagstuk der  smalle spoorwegen weder  een schrede 

nader  tot zijne oplossing zou worden gebracht door 

een  baan in eene Europeesche
 streek. ( Op Java bestaan sinds lang smalle 

spoorwegen; in B o s n ië sedert ecnigen tij d een lange, 

nog smal lere; de r  in de Vereenigde 

Staten, enz.) e is nu gereed gekomen.

van 30 r  deelt daarover  het volgende mede: 

r  dc breedte van het spoor  te verminderen, ver-

minder t men in aanzienlijke mate de kosten van ont-

eigening en van mater ieel, en men mag hopen , goed-

koopc spoorwegen te zien bloeien die niet zouden kunnen 

bestaan, zoo zij  werden aangelegd onder  de gewone 

voorwaarden der  ijzeren banen. 

e weg met smal spoor, van A n v i n naar  Ca la i s, 

onlangs vol tooid , werd den 3 r  j . l . bezocht 

door  eenige afgevaardigden en senatoren, zoowel als 

door  een groot aantal ingenieurs en hoofden van 

ni jverheidsondernemingen. t is voor  ons een aan-

leidin g , iets te zeggen over  dezen bclangwekkenden 

weg, welks breedte tusschen de spoorstaven é én meter 
1 is. e lengte is 94 ki lometer . 

t rol lend materieel bestaat uit kleine locomotie-

v e n, waarvan de prij s fr . 3200 bedraagt. (Z i e de af-

beelding in e rijtuige n met  van 

56 plaatsen, kosten slechts fr . 8000, de bagage-wagens 

fr . 3650. e aanlegkosten van dezen ijzeren weg bc-

loopen voor  e iken ki lometer  gemidde ld fr . 77,000, on-

geveer  een derde of een vierde van den prij s der 

spoorwegen van gewone afmetingen. 

e lij n van A n v i n naar  Calais doorsnijd t het noor-

delijk e gedeelte van het t  Pas-de-Calais en 

bedient de zeven kantons 1 leuchin . Fruges , F a u q u e m-

be rgue, , A r d r e s , Guines en Calais. Z i j 

begint te A n v i n , een spoorwegstation van de lij n A r -

ras (Atrecht ) naar Etaples, snijdt bi j , nage-

noeg halfweg, de baan van Bou logne naar  Sain t -Omer, 

cn eindigt te S a i n t - P i e r r e - l è s - C a l a is , in afwachting van 

har e ver lenging tot Calais en de in-aanbouw-zijnde 

nieuwe haven. Zi j  heeft alzoo dri e stations in gemeen-

schap met de  , ingericht voor  het overladen 

van goederen. W a t dwarsdoorsnede en lengtedoorsnede 
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p leest de 1 e Secretaris het jaarvers lag, waaraan 

wi j  het volgende ont leenen: 

e twee bestuursleden , die aftraden, de heeren YV . 

W i l k e n s en E . , werden herkozen, en inplaats 

van den heer  W . J . V u y k , die z ich niet herkiesbaar 

stelde, benoemd de heer  C . B . Posthumus . 

T o en il e nieuwe wet aangenomen was, tra d het gehcele 

bestuur  en bloc af, doch werd onmiddel l i j k daarna her-

kozen , zoodat het thans is samengesteld uit de heeren : 

Jan Spr inger, Voo rz i t t e r , E . , Penningmeester 

en V i ce -Voorz i t t e r , C . B . Posthumus , i e Se-

cretari s , T h . G .S t renge rs, 2e Secretaris en W . Wi l kens, 

Bibl iothecari s en Arch i va r i s . 

t ledental verdubbelde en ook leden, buiten A m -

sterdam gevest igd, traden toe, terwij l slechts 3 leden 

bedankten. Tot eereleden werden benoemd de heeren 

Jhr . . V i c t o r  de Stuers en Prof. J . A . A l b e r d i n g k 

T h y m . Onze hooggeachte eerste President, tevens 

oprichter  van het Genootschap, de heer  G . E . e 

B e r g v e l d, tra d als donateur  toe. 

n het jaar  1882 werden gehouden: ] a lgemeene, 

17 gewone, 2 buitengewone en 4 zonierbi jeenkomsten. 

e navolgende bi jdragen werden ge leverd: 

op 8 Februar i door  den heer  T h . G . Strengers over 

a , waarbi j  voornameli j k de grafische methode 

besproken werd. 

8 t behandelde de heer  Jan Spr inger  de bouw-

kunst der  G r i e k e n, waarbi j  hij  in het bijzonder  het 

constructieve element in den Gr iekschen tempel uit -

voer ig besprak. 

22 t hield de heer  J . V u y k een lezing over 

de kathedraal te T h r o n d j c m in N o o r w e g e n, en besprak 

de heer  C . B . Posthumus s de opgravingen , die 

i n den jongsten tij d bi j  het Pantheon te e hebben 

plaatsgevonden. 

5 A p r i l vergastte de heer  J . . T . g de leden 

op een zeer  belangwekkende voordracht over  de hygiène 
i n hare toepassing op gebouwen, terwij l de heer 

J o h. Stillmann dien avond de n 

in n besprak. 

19 A p r i l stelde de heer  W i l ken s de leden in 

kennis met de beschr i jv ing van een tochtj e door  ons 

vaderland , dat door  den Enge lschen bouwmeester  Spiers 

ondernomen werd. 

3 i behandelde de heer  E . n het pneuma-

tisch fundeeren van brugpij lers . 

31 i gaf de heer  A . W . We issman een impro -

visatie over  schoonheidsleer  ten beste, en hekelde de 

grove fouten, die nog hedentendage worden gemaakt, 

bi j  de inwendige inr icht in g en versier ing van onze 

woonhuizen. 

4 October  besprak de heer  G . van A r k e l de cera-

miek , en beschouwde di t onderdeel der  kunstni jverhei d 

ui t een historisch en constructief oogpunt. 

1 November  leverde de heer  C . B . Posthumus -

jes een uitgebreide studie over  de Barok - en -

stijlen . 

15 November deelde de heer  F . J . B remmer vele 

belangri jk e bi jzonderheden omtrent tuinbouwkunst mede. 

29 November  vervolgde de heer  C . B . Posthumus 

s zij n lezing over  bouwkundige rechtskennis. 

13 r  gaf dezelfde heer  een beschri jv ing van 

een bezoek aan de c a r r i è r e s aan de Our the . 

27 r  sloot de heer  J . A . van der  S luys 

V e er  op waardige wijze de ri j  met een verhandel ing 

over  de metselaarskunst. 

O p de kunstbeschouwingen werd door  de leden veel 

schoons ter  bezicht ig ing gegeven. 

25 Januari stelde de heer . J . Jesse ter  bezichti-

g i n g ! d 'Arch i tec tur e et de Sculpture de 

Be lg ique par  F . St roobants" , terwij l de heer  J . C . 

e een traaie collectie p h o t o g r a p h i e ën uit New-
Y o r k deed rondgaan. 

8 Februar i bracht de heer  T h . G . Strengers een co l-

lectie p h o t o g r a p h i e ën van feestdecoraties ter  tafel en stelde 

: de heer  J . B . Spr inger  de leden in kennis met de 

prachtwerken r  deutscher e von 

F r i t s c h " , en „ P a l a s t - A r c h i t e c t u r  von n und 

Toscana"  , terwij l de heer  C . B . Posthumus s de 

plans van den architect Nieuwenhuis te Ut recht voor 

een b lok woonhuizen op de f a lh ie r , en de 

heer  A . W . We issman afbeeldingen van de „ N e w 

w Cour t s te "  en schetsen ui t T o u r s en o m-

streken medebracht. 

 Februar i gaf de heer  Jan Spr inger  als kunstbe-

schouwing „ P r a m i r t e E n t w ü r f c fii r  den u 

in , de heer  C . B. Posthumes s oude 

gravures van Ams te rdamschc gebouwen uit de 16e en 

17e eeuw, en de heer  A . W . Weissman de plans van 

den heer  A . . van Gendt tot ombouw ing van den 

tui n van het Paleis voor  Volksv l i j t . 

3 t had de heer  Jan Spr inger  een collectie door 

hem vervaardigde aquarel len en de heer  W . W i l ken s 

„ F a c a d e n b au der  italienischen "  beschik-

baar  gesteld. 

22 t vergastte de heer  G . W . Eskes de leden op 

een fraaie verzamel ing p h o t o g r a p h i e ën van vaderlandsche 

bouwwerken, en gaf de heer  W . J . V u y k schoone 

afbeeldingen van de kathedraal te T h r o n d j c m in N o o r-

wegen te aanschouwen. 

5 A p r i l deed de heer  J . . T . g circuleeren 

„ P e i n t u r e mural e decorative dans le style du -

age par  A u d s l e y, en de heer  Joh. St i l lman n een ver-

zamel ing p h o t o g r a p h i e ën uit , benevens 

„ T e g n i n g e r af aeldre nordisk architectur" . 

3 i gaf de heer  W . W i l k e n s ter  bezicht ig ing 

„ C o n c u r r e n z E n t w ü r f c fii r  das e zu 

Ber l in " . 

17 i kregen de leden door  den heer  J . . T . 

g de prachtwerken e t i m G e w e r b e v on 

E d w i n O p p l e r " , en „ A u s g e f Ü h r t e und projectirt e -

c h e n, V i l l e n und Wohnhauser  von C . . "  te 

z ien, terwij l de heer  Jan Spr inger  keur ige l ich tdrukke n 

van e palais de Just ice de Bruxel les par  Poelaert" 

en de heer  C . B. Posthumus s teekeningen uit 

de vor ige eeuw hadden gezonden. 

31 i deed de heer  F . W . . Poggcnbeek de 

plans voor  de e Tentoonstel l ing van 1883 

rondgaan. 

e avond van 4 October  bracht weder  veel belang-

wekkends. e heer  G . van A r k e l bracht ter  tafel 

afbeeldingen van tegels uit alle kunstper ioden, de heer 

Jan Spr inger  het prachtwerk : e palais du e 

et des Tu i lc r ie s par  E . Ba ld UZ" . 

18 October  werden door  den heer  C . B. Posthumus 

s twee door  hem vervaardigde ontwerpen voor 

een Admin is t ra t iegebouw der e he Spoorweg-

maatschappij  ver toond, en deed de heer  J . Ol thu i s , 

behalve een verzamel ing van door  hem vervaardigde 

projecten, ook het prachtwerk „ C o j e n von der  berl iner 

Gewerbeausstel lung"  circuleeren. 

1 November  gaf de heer  W . W i l ken s „ O t z e n s E n t -

w ü r f c " , de heer  J . Ol thu i s een verzamel ing photogra-

p h i e ën uit , en de heer  W . J . V u y k eenige door 

hem vervaardigde ontwerpen als kunstbeschouwing. 

15 November  kregen de leden, behalve het pracht -

werk e der  Neuzeit von "  , dat 

door  den heer  W . J . V u y k was afgestaan, ook het 

plaatwerk e Va t i can et ia Basi l ique de St . -Pierre a 

, van den heer  Jan Spr inge r, en het bekroonde 

ontwerp voor  het s te Wiesbaden van den heer 

C . B . Posthumus s ter  bezicht iging. 
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29 November  deed de heer  A . W . We issman -

lien e von Ernst Ecks te in"  circuleeren. 

13 r  gaf de heer  J . B . Spr inger  de plaat-

werken s de decoration moderne par  Po l i sch" , 

„ A r c h i t e c t o n i s c h e n aus W ü r z b u r g "  „ F a r -

b ige n von Ernst E w a l d "  cn . .Composi t ions 

et s par . 

T en slotte gaf de heer  Jan Spr inger  de door  hem 

vervaardigde ontwerix-n ter  bebouwing van het W i l -

lemspark ter  beschouwing. 

e vraagbus bevatte tal van belangri jk e vragen, die 

ten deele door  de daartoe benoemde Commiss ie tot 

oplossing gebracht werd. 

Zeven gewone en twee buitengewone pri jsvragen 

werden uitgeschreven. 

O p de le prijsvraag. : „ E e n koorbank voor  een . . 

ke r k in n , kwamen in 4 

antwoorden. 

O p de 2e pr i jsvraag : „ E e n bet immerd plafond voor 

een eetzaal"  , kwamen in 4 antwoorden. 

O p de 3e pr i jsvraag : „ E e n grafmonument voor  een 

Arch i tec t "  , kwamen in 7 antwoorden. 

O p de 4e pr i jsvraag : „ E e n polit iepost in een pa rk " , 

kwamen in 7 antwoorden. 
O p de 5e pr i jsvraag : „Een ingang voor  een ten-

toonstell ingsterrein"  , kwamen in 3 antwoorden. 

O p de 6e pr i jsvraag : „ E e n t i telbla d voor  den ka-

lender"  , kwamen in 19 antwoorden. 

O p de 7e pr i jsvraag : „ E e n d ip lom a van l idmaatschap 

voor  het Genootschap", kwamen in 7 antwoorden. 

O p de i e buitengewone pr i jsvraag : „ E e n kamerbe-

t immer in g in b lank hout"  , kwamen in 7 antwoorden. 

O p de 2e bui tengewone pr i jsvraag : „Een grafmo-

nument in Zweedsch graniet"  kwamen in 7 antwoorden. 

e antwoorden der  gewone pri jsvragen werden in 

handen gesteld van de heeren YV . Sp r i nge r, . -

lemans en G . B. S a l m, terwij l de antwoorden der  bu i -

tengewone pri jsvragen in handen van de heeren P. J . . 

C u y p e r s, Prof. E . G u g el en J . . n gesteld 

werden. 

e uitgave van de „ V e r z a m e l i n g van Bekroonde 

Ontwerpen"  werd geregeld voortgezet. 5 afleveringen 

zij n verschenen, terwij l de zesde ter  perse is en in den 

aanvang des jaar s verzonden zal worden. 

n de redactie van het A l b u m vond eene wijzigin g 

plaats. e heer  J . B . Spr inger  bedankte voor  het l id -

maatschap, en de heer  A . Sa lm G B z. werd in diens 

plaats benoemd. 

V a n een u i tnoodig ing tot b i jwonin g van de opening 

der tentoonstell ing van de „ U n i o n des B e a u x - A r t s" 

te Brussel werd gebru ikgemaakt, en een aantal be-

stuurs- en gewone leden toog naar  B e l g i ë 's hoofdstad, 

waar  hun een harteli jk e ontvangst door  de zuideli jk e 

broeders ten deel viel. 

e wetsherziening werd di t jaar  totstandgebracht. 

e Commiss ie tot voorbere id ing hiervan bestond uit de 

heeren Jan Sp r i nge r, C . B. Posthumus , W . 

W i l k e n s , . , A . Sa lm G B z . , C . d cn 

A . W . We issman. e heeren s en We issman wer-

den met het opmaken tier  concept-wet belast. n 2en 

Oc tober  werd de nieuwe wet aangenomen, die den 2en 

r  door  Z . . den g bekracht igd werd. 

a bracht de 2e Secretaris vers lag uit omtrent 

de werkzaamheden der  commissien belast met het be-

antwoorden der  v ragen, het redigeeren der  tijdschrif -

ten en het houden van systematische voordrachten o m-

tren t bepaalde onderwerpen. 

e Penningmeester  leest zij n rekening en verant-

woord in g v o o r , die in handen van een Commiss ie van 

onderzoek gesteld word t , welke daaromtrent nader  zal 

rapportceren. 

A l s nieuwe leden traden toe: de heeren e u te 

, V a n W i j c k te , a te Steen-

wij k , V a n der e te G r o n i n g e n, p te Za l t -

B o m m e l, g en k te A r n h e m , p te N i j -

megen , en . C . van n te C u y k a/d. . 

e begroot ing voor  1883 werd behandeld en na eenige 

discussie goedgekeurd. 

e heeren J o h. J . , J . J . , Bar t van 

, S t r a c k é J r . cn T e i x c i r a de s werden na 

ballotage als gewone leden aangenomen. 

O n d er eene gepaste toespraak werden de prijze n aan 

de overwinnaars uitgereikt , en ten slotte vond de bock-

verkoop ing plaats, die eene belangri jk e som opbracht. 

Niets meer  aan de orde zi jnde, sloot de Voorz i t te r 

de Vergader ing. 

. 

n antwoord op verschi l lende aanvragen dient: 

10. dat het abonnement op het W e e k b l ad per  dr i e 

maanden ƒ 2 . 25 bedraagt en daarover  tegen het m id -

den van elk kwar taa l , zijnd e 15 F e b r u a r i , 15 , 

15 Augus tus en 15 November  , beschikt wordt . 

20. dat de prij s bij  vooruitbetal in g tot zes gulden 

word t teruggebracht, mit s di t bedrag

 vrachtvri j  per postwissel  word t 

toegezonden aan de Admin is t ra t i e van

E E N E E N E . 

V ó ó r eenigen tij d werd in di t weekblad geme ld, dat 

het vraagstuk der  smalle spoorwegen weder  een schrede 

nader  tot zijn e oplossing zou worden gebracht door 

een  baan in eene Europeesche

 streek. ( Op Java bestaan sinds lang smalle 

spoorwegen; in B o s n ië sedert eenigen tij d een lange, 

nog smal lere; de r  in de Vereen igde 

Staten, enz.) e is nu gereed gekomen.

van 30 r  deelt daarover  het volgende mede: 

r  de breedte van het spoor  te verminderen, ver-

minder t men in aanzienli jke mate de kosten van ont-

eigening en van mater ieel, en men mag hopen , goed-

koopc spoorwegen te zien bloeien die niet zouden kunnen 

bestaan, zoo zij  werden aangelegd onder  de gewone 

voorwaarden der  ijzeren banen. 

e weg met smal spoor, van A n v i n naar  Ca la i s, 

onlangs vo l too id, werd den 3 r  j . l . bezocht 

door  eenige afgevaardigden en senatoren, zoowel als 

door  een groot aantal ingenieurs en hoofden van 

ni jverheidsondernemingen. t is voor  ons een aan-

le id ing , iets te zeggen over  dezen belangwekkenden 

w e g, welks breedte tusschen de spoorstaven é én meter 

is. e lengte is 94 ki lometer . 

t ro l lend materieel bestaat uit kleine locomotie-

ven, waarvan de prij s fr . 3200 bedraagt. (Z i e de af-

beelding in e rijtuige n met  van 

56 plaatsen, kosten slechts fr . 8000, de bagage-wagens 

fr . 3650. e aanlegkosten van dezen ijzeren weg be-

loopen voor  eiken ki lometer  gemiddeld fr . 77 ,000, on-

geveer  een derde of een vierde van den prij s der 

spoorwegen van gewone afmetingen. 

e lij n van A n v i n naar  Calais doorsnijdt het noor-

delijk e gedeelte van het t l 'as-de-Calais en 

bedient de zeven kantons n , F ruges , F a u q u e m-

be rgue, , A r d r e s , Guines en Calais. Zi j 

begint te A n v i n , een spoorwegstation van ti c lij n A r -

ras (At recht ) naar Etaples, snijdt bij , nage-

noeg hal fweg, de baan van Bou logne naar  Sa in t -Omer, 

en eindigt te s , in afwachting van 

har e ver lenging tot Cala is en de in-aanbouw-zijnde 

nieuwe haven. Zi j  heeft alzoo dri e stations in gemeen-

schap met de  , ingericht voor  het overladen 

van goederen. W a t dwarsdoorsnede en lengtedoorsnede 
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van de baan betreft , hebben de ingenieurs eenige moei-

l i jkhede n ontmoet bij  het achtereenvolgens door t rekken 

van de thalwegen of dalen der  C a n c h e, der s , der 

A a , der m , gescheiden door  onregelmatige ruggen, 

en eindeli jk bij  het naderen van de zeekust, maar zij 

hebben van de buigbaarheid van het smalspoor  parti j 

kunnen trekken om de groote aardewerken in de g loo i-

ingen en de kostbare onteigeningen in de vruchtbar e 

dalen te vermi jden , terwij l zij  toch de stations dikwijl s 

in het middelpunt der  plaatsen hebben opgericht. 

Aanvangende bi j  A n v i n , 60 . boven de zee, stijgt 

de baan , na de Terno ise, een tak van de C a n c h e, te 

zij n overgegaan, tot het g (-f- 132 

, waar de bronnen der s z i jn , en rich t zich ver-

volgens naar  Fruges [ + 96 ; zie de kaar t in

 (')] , een kantonshoofdplaats van gewicht. V a n -

daar  bestijgt zij  een secundair dal om de kru i n te 

bereiken (4- 162 , die de thalwegen der s en 

der A a scheidt, en daalt vervolgens, met talrijk e 

bochten tot Fauquembergue, loopt daarna, evenwijdig 

aan de rivie r de A a , tot s (+- 47 ) temid-

den van weilanden en door tal van dorpen. Na de 

spoorbaan van Bou logne naar  S t . -Omer te hebben 

gesneden in hetzelfde horizontale v lak , stijgt zij  weer 

tot Buisson ( + 177 , het meest verheven punt 

van de gehcele l i jn , en daalt weer  snel in het dal der 

m (+- 32 , waarbi j  z i j , als een kroonl i jst , over 

meer dan tien kolonieter, een steile rot s volgt. V a n 

Tou rnehem stijgt zij  weer een wein ig, bereikt A r d r e , 

daalt daarna zacht naar  Gu ines af, en komt van Guines 

door de moerassen van Watr ingue s (1.50 . boven 

de zee), te S a i n t - P i e r r e - l è s - C a l a i s, haar  voor loopig einde 

zoeken , in een zijspoor van het station der  Noorder l i jn . 

Bi j  dezen tocht vindt men , buiten de gemeenschap- j 

peli jk e overladings-stat ions, vier  stations, die hoofd-

plaatsen van kantons z i jn , zeven stations in dorpen, 

en tien halten , dus gemidde ld telkens een oponthoud 

voor  minder dan vier  ki lometer  afstand. 

l i e t m in imu m der  bochtstralen Op de open baan 

is 130 . en het m a x i m um der  hell ingen 0.015 . 

per . (,.',). e gemiddelde oppervlakte der  ontei-

gende terreinen is 1.25 hekt. per  k i lom . e breedte 1 

der  van tie aardewerken is: bij  ingravin g 

4.30 , bij  ophoog ing 4 . t gemiddeld getal 

teerling-meters aardewerk is 7.50 . hetgeen, tegen 

den gemiddelden prij s van fr . 1.10, geeft 8.25 fr . W at 

de kunstwerken betreft , de gemiddelde uitgaaf per  strek-

kende el is te staan gekomen op fr . 3.50, dus met de 

aardewerken 11,750 fr . per  ki lometer . e weg is niet 

afgesloten, behalve in de stations; hij  wordt gesneden 

door  talrijk e overwegen, bijn a zonder  hekken of be-

waking. O p de 1 1 7 overwegen zij n slechts 10 hekken , 

in het midden van v lekken of dorpen. t is nog 

geen enkel ongeval ontstaan , en de inwoners v inden 

het tegenwoordig zeer  gemakke l i j k , den spoorweg te 

kunnen overgaan als het hun bevalt, inplaats van 

voor een gesloten hek te wachten op een trei n die niet 

in het gezicht is. 

e bestuurder is de heer  E . , de bouwmeester 
de ingenieur G . A r n o u l t . 

10 Januari 1883. X . 

T S S V A N r S S ' 

. 

/ . . , 2 Januari 1883. 

t leedwezen las i k in het voorlaatste nommer  1 

uwer courant dat de heer  Swets, oud-directeur der 
gemeentewerken te n , tot hoofdopzichter  bij  de 

(!) Of cun atl.is. Wij  maken van deze gelegenheid geliruik on 
dc kaart van l'Vankrij k doof Prudent aan te hevelen. n waar 
kunstwerk. Vtrl. 

belangri jk e werken aan het kanaal van A m s t e r d am 

naar de e was aangesteld. k heb de eer  niet 

met den heer  Swets bekend te zij n en mag mi j  daarom 

geen oordcel over  zijne bekwaamheden aanmat igen, 

maar deze doen in het onderhavige geval niets ter  zake. 

t is  de benoeming van den heer  Swets, die 

afkeur in g verdient, maar wel het feit, dat de r 

van Waterstaat, l en Ni jverhei d heeft kunnen 

goedvinden, voor  deze eervolle bet rekk in g iemand buiten 

het korp s der  opzichters van 's s Waterstaat te 

benoemen. e opzichters toch worden niet dan na 

een moeil i j k vergel i jkend examen aangesteld en het 

belang van den Staat vorder t , zich de hulp van be-

kwame personen te verzekeren. O m hiertoe te gera-

ken moeten alle middelen worden in het werk geste ld, 

di e daartoe leiden kunnen, om zoowel de maatschappe-
lijk e als de geldelijke positie der  opzichters te ver-

beteren. W as uit hun midden een der  leden tot 

hoofdopzichter  benoemd, dan zou dit op het gehcele 

korp s gunst ig gewerkt hebben; de benoemde zou zich 

vereerd gevoelen en de andere opzichters zouden tlaari n 

het bewijs van waardeering der  diensten van het korp s 

gezien hebben. n é én w o o r d, de benoeming zou velen 

hebben bevred igd, terwij l thans niets dan teleurstell ing 

en ontmoedig ing zich lucht gegeven hebben bij  het 

vernemen der  door den r gedane keuze. 

t passeeren van het korp s heeft eene groote be-

teekenis, daar de opzichters van den Waterstaat veelal 

aan miskenning blootstaan en juist van de zijd e van 

h e n, die door den aard hunner  betrekkin g geroepen 

zij n hen te steunen en van hunne bekwaamheden parti j 

te t rekken . Terwi j l aan de opzichters van het korp s 

het toezicht op onbeduidende onderhoudswerken en 

het geestdoovend rapportceren op allerlei beuzel ingen 

word t opgedragen , moeten zij  met leede oogen aanzien, 

dat de uitvoerin g van belangri jk e werken aan buiten-

gewone opzichters wordt opgedragen, die tot deze 

betrekk in g op enkele voordracht van den ingenieur en 

zonder het afleggen van eenig examen benoemd zijn . 

O p hen, die met lust voor het vak bezield z i jn , 

werk t dit nadeel ig; het is geene u i tzonder ing, dat de 

uitvoerin g van een belangri j k werk, dat veel technische 

kennis vereischt, word t opgedragen aan een tijdelijke n 

opzichter, die op het examen voor de betrekk in g van 

vast opzichter  niet geslaagd is en nu een ru ime r be-

zoldig ing geniet dan z i j , die getoond hebben meerdere 

kennis te bezitten. 

Naar  onze meening werkt het passeeren der  mannen, 

di e recht op erkenning hunner  verdiensten hebben, 

allernadeeligst op den goeden gang der  zaak. t 

vaste korp s moet de krach t ui tmaken ,  voor het 

administratie f gedeelte en de onbeduidende zaken, waar-

aan door  sommige chefs zooveel waarde wordt gehecht, 

maar  voor de ui tvoerin g der  groote werken. t moet 

regel zijn , dat daartoe alleen opzichters van het vaste 

korp s worden aangewezen, omreden men van h e n, 

die door het examen getoond hebben de gevorderde 

kundigheden te bezit ten, verwachten m a g, dat zij  de 

belangen van tien Staat in het oog zullen houden. A a n 

buitengewone of tijdelijk e opzichters kan het toezicht 

o]) de onderhoudswerken en het kantoorwerk worden 

opgedragen, zoodra het belang van den dienst vordert , 

dat de vaste opzichters met andere werkzaamheden 

belast worden. W e r d op deze wijze gehande ld, clan 

zou de ambit i e van het korp s worden opgewekt en de 

Staat zou schoone vruchten plukken van de ijverig e 

dienstvervul l in g der  opzichters. 

W i j hopen dat de r van Waterstaat, l en 

Ni jverhei d voor het vervolg in dien geest zal handelen. 

d ,

P. 
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E . 
. T en vor igen jar e werd onder de hee-

ren C . , G . B . S a l m, A . . van G c n d t , 

T h . Sanders en T h . G . Sch i ll een prijsvraag voor een 

alhier te stichten concertgebouw uitgeschreven. e 

j u r y , samengesteld ui t de heeren P. J. . C u y p e r s, 

, Gosscha lk en Jan Sp r i nge r, heeft geen der  ontwerpen 

b e k r o o n d, maar  onder de heeren G . B . S a lm en A . 

. van ( iendt een nieuwe prijsvraag uitgeschreven. 

. Bi j  den Gemeenteraad is ingekomen 

een schrijven van den heer . P. . , 

c iv ie l - ingenieur, houdende verzoek om aan hem op te 

dragen het ontwerpen van plans ter  verbetering der 

zuiverings-inr icht ingen bij  de dr inkwater le id ing , en de 

uitvoerin g dier  plans onder  zijne leiding te doen 

plaats hebben. j  vraagt d i t , omdat zijns inziens de 

tegenwoordige zuiverings-inrichting niet voldoende is, 

terwij l hij  meent een afdoend middel ter  voorziening 

te hebben en begroot de kosten van aanleg op ƒ 3 8 , 0 0 0. 

t adres werd in handen van B. en W . gesteld ten 

fine van preadvies. 
B ' -Z n de laatste raadsvergadering werd 

door de Commiss ie verslag uitgebracht over het adres 

van verscheidene ingezetenen, waarbi j  s looping van de 

Gevangenpoort werd verzocht, gegrond op het gevaar 

en de belemmer ing, die de nauwe passage door de poort 

naar- en van de haven oplevert. 

U i t het rappor t bleek dat de Commiss i e, terzijde-

gestaan door  den heer  V a n Genk, architect a lh ie r , voor-

nemens was den d twee ontwerpen over te leggen : 

het eene om de Gevangenpoort te sloepen, en het an-

dere om dc belendende gebouwen aan te koopen en 

af te b reken, de poort te restaureeren en twee ver-

bindingswegen er  omheen te maken. Zi j  merkt e ver-

der o]), dat de heer Van G e nk haar  totnutoe belang-

loos terzijd e had gestaan, doch daar het thans nood ig 

was om tot berekening van kosten te k o m e n, de 

noodige opmet ingen te doen en teekeningen te vervaar-

digen , zij  daarom een kretlie t van ƒ 300 aanvroeg. 

c d besloot echter deze som niet toe te staan, 

op grond tlat een der  voorgestelde veranderingen veel 

geld zoude kosten en de noodzakeli jk uit te voeren 

gemeentewerken in den eersten tij d vele uitgaven zou-

den vorderen. 

Adressanten werd derhalve te kennen gegeven, dat 

de omstandigheden er  nog niet toe leidden om de 

quaestic der  Gevangenpoort ter  hand te nemen. 

— Bi j  het Gemeentebestuur is eene aanvraag inge-

komen van den heer P. J . Asselbergs te B r e d a, om ' 

te dezer  stede een stoomw asch-, bad- en bleek inr ich -

t in g te mogen bouwen. 

t daarvoor  bepaalde terrei n is gelegen even boven 

den m o nd van het riviertj e de Z o o m. 

e teekeningen en het bestek zij n reeds gereed, 

zoodat bij  eene gunst ige besch ikk ing spoedig tot het 

bouwen zal worden overgegaan. 

. 
 T o t opzichter van d te E n k -

huizen werd in eene daartoe gehouden vergader ing van 

f en n benoemd de heer  B o o g a a r d, 

uitvoerder  tier  Staatsspoorwegwerken te Purmerende. 

e a d v e r t e n t i ën worden ingewacht 

aan het adres „ B u r e a u van de O p -

merker te A r n h e m " . Voor  bedragen 
boven  wordt de vorder in g 
met vi j fcen t voor het zegel verhoogd. 

. 

. 
Om zoo spoedig inogeljjk in dienst te treden, 

biedt ziel) uan een ervaren , 
onder  wiens toezicht reeds verscheidene bouw-
werken zjjn uitgevoerd, waarvan bewjjzen 
kunnen overgelegd worden. Adres franco let-
ter  A , Bureau van De Opmerker, te Arnhem. 

Tot het aanstrijken van buitenmuren en 
gevels wordt met uitvoerige gebruiksaan-
wijzingen, waterblank geleverd: 
in origineele vaten van (Ja 250 g a ƒ 7.50 
en in bemande flesse.hen . . . . » 10.— 

per 60 . 
door  VA N YPEN &  Co. 
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j  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

G 

Op g den 30""  Januari 1883 des na-
middags ten 2 ure, aan het Centruulbuivu u 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht 
van: 

Bestek No 351. 
t verbreoden van het emplace-

ment, het uitbreiden en wijzi -
gen van sporen en wissels en 
het verrichten van eenige an-! 

dere werkzaamheden ten be-
hoeve van de uitbreidin g van 
het station Breda. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrjj -
ing, vidgens | 55 van het bestek. 

t bestek ligt van den lO*™ Januari 1SS3 
ter  lezing aan het Ceiitraalburenu bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . W. T te
terdam en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centroalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van / 1. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie-ingenieur voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den 23"" "  Januari 18S3 des voormiddags 
ten 12 ure. 

Otrecht, den 8'" "  Januari 1883. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Op g den 30'"  Januari 1S83, dea 
namiddags ten 2 ure, aan t Ceiitraulbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N«. 354. 
t maken van een doorlaatbrug 

in den Secdoompoldor  en het 
uitvoeren van daarmede in ver-
band staande werken, ten be-
hoeve van den spoorweg van 
Zwolle naar  Almelo. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens $ 51) van liet llestek. 

t bestek ligt van den » Januari 1S83 
ter  lezing aan het Ceiitraalburenu bjj  de -
reelse n en tuin het bureau van den r 

r  W. J . E S 
te  en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centroalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den "  Januari 18S3, des voormiddag» 
ten 10 ure. 

Utrecht, den S"' » Januari 1883. 

J . F . N A Z N , 

, 

F U N N 

EN 

levert prim a kwalitei t grove E
- en E , tot conenrree-1 

rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen 

. 
 Beeretixtraat '20. 

J. N. . 
A T Amerikaansohe S voor  doordraaiende Toohtdeuren, ia 6 

verschillende maten ter  directe levering voorhanden. 



20 
E . 

E G N " . 3. G 20  1883. 

 c e n t r a a l v e r w a r m i n g 
E N 

. 

13 Jan. 1883. 

1 , t : vaiulc 
»  ANTSC'l l E C E -

f a l ^ ^ »  te Groningen zal, 
op 24 Januari 1883, de*  avond* S uur , 
ten huize van den heer  V A N , 
in het koffiehui  aldaar. 

: 
 bouwen van een , 

met r  on Wo-
ning voor  don . 

t llestek ligt ter  lezing in bovengemeld 
koffiehuis en is verkrijgbaa r  hij  den boek-
drukke r E , Nieuwe- Ebbingestraat, 
voor  1.00 per  exemplaar. 

Tot inzage tier  teekeuingen vervoege men 
zich bij  den heer . , lid van1 

de Bouwcommissie, Oude t Jatstraat | 
aldaar 

e insehrjjvingsbiljetten moeten zjj n inge-
rich t overeenkomstig gewjjzigd !j  441 der  A. 

 en verder  overeenkomstig art . il\  van het 
bestek 

Het  voornoemd: 
B. C. J. , voorzitter. 

. J . S J  secretaris. 

. 
i U :'!. : . 

1

1

1

Voor n en Prijsopgaven 
zich te wenden aan den Verteyen noord i -
yer voor

S N &  C 1 3 2. 
AVENU E  27. 

Eigenaar» van groeven van , , 
Zandsteen van E en van u i l * 

iPMIIÏLOIRIN, -
3 Y & ,  =j 
 BOC  Frères. E t" 

=j , S &  C»., E £ 
ca b(j  de Verten mert i f m en r !Ü 
5 E T . V o . ,

Oostzeedjjk 24S,

06 Achterburgwul Amsterdam. 
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n leden wordt ber icht : 

dat Woensdag 24 Januari 1883 , des avonds te 8 uren 

precies, de 801ste vergader ing zal plaats hebben in 

, alhier . 

t p rog ramm a van dien avond is als vo lg t: 

10. g van het Bestuur. 

20. Bal lotage van voorgestelde . 

30. B i jd rage : Geschiedenis der  B o u w k u n s t, door 

den heer  Jan Spr inger. 

40. t van beoordeel ing over de ingezonden 

antwoorden van het Grafmonument en het . 

de iste-Secretaris 

C . B. Posthumus . 

Gedrukt bij  ö. W. van der  Wiel  O . , te Arnhem. 

( A . et A . ) T . 

 W . J .

 13. 
Onder k  k w am de westelijke vleugel en 

het pav i l joen, bekend onder  den naam van het -

pavil joen , gereed, terwij l de zuideli jk e vleugel over 

tweederde der  lengte werd vol tooid. e vroegti jdig e 

dood des s gaf eene geheele wending aan den 

bouw van het n deze vorst zoolang ge-

regeerd had als zij n vader, zeker  zou een der  schoonste 

meesterwerken van de Fransche e vol tooid 

zij n geweest. 

Nemen wij  het voltooide gedeelte nu in oogenschouw, 

dan zien wij  groote afwijkinge n van de heerschende 

e schoo l, hoewel de klassieke r icht in g de 

toongevende bleef. Behalve de hoekpavi l joenen, is elke 

vleugel voorzien van dri e voorspr ingende gedeelten of 

avant-corps, die door  segmentvormige kroonli jste n 

afgedekt worden. e pavil joenen hebben v ie r , de 

vleugels dr i e verdiepingen. e twee benedenste ver-

diepingen zij n zeer  r i j z ig , doch de bovenste is zeer 

laag en als attiek behandeld. O ok i n de pavil joenen 

AV/.W . 
T A2.25 lier 3 maanden of wel zes gulden perjaar  bij 

vooruitbetaling en franco g van dit bedrag; voor'het buitenland 
/'7.50 en N'erlerlaii'lseh e ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnonnner, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

loopt deze att iekverdieping doo r, en daarboven komt 

hier  dan nog een hooge verdieping. 

e benedenverdieping tusschen de avant-corps be-

staat uit boogvormige nissen, door  korinthisch e pilasters 

en hoofdgestellen versierd. P^lke nis is van eene ven-

steropening voorz ien, die door  een segmentboog, con-

centrisch met den boog van de n is, overdekt is. 

O p de eerste verdieping bestaat de versiering uit 

pilasters van de composite-orde. e vensteropeningen 

zij n hier  bekroond door  statige, beurtelings dr iehoe-

kig e en segmentvormige frontons. 

A a n de avant-corps zij n de pilasters door  gekoppelde 

halve ko lommen vervangen , die evenals de pilasters 

gecanneleerd zijn . Boven deze verdieping komt dan 

de at t iekverdieping, samengesteld uit lage pi lasters, 

versierd met eenvoudige paneelvakken. 

e kroonli jste n van de beneden- en att iekverdiepin-

gen zij n op alle voorsprongen gebroken en eindigen 

bi j  de tweede k o l om of pi laster, zeker wel een van de 

minst ge lukk ige n ieuwigheden, door t aangebracht. 

O o k ontbreekt aan de bovenste kroonli js t fries en ar -

chitraaf , en eindigen daar de pilasters zonder  kap i tee l, 

wat eveneens minder  fraai staat. 

A l getuigen de details van een fijnen smaak en al 

geven de over de geheele facade rijkelij k verspreide 

beeldhouwwerken aan het gebouw een aangenaam en 

vorsteli j k voo rkomen, toch mag niet over het hoofd 

worden gezien, dat het evenwicht in de ornementatie 

ui t het oog is verloren. e att iekverdieping bijv . is 

in verhoud ing tot de smaakvol le benedenverdiepingen 

te weelderig opgevat, hetgeen de gevels onrust ig maakt. 

t hart en ziel F r a n s c h m a n, week t in de 

afdekkin g van zij n gebouw geheel af van den -

schen smaak, t ro k zijn e daken hoog op en gebruikt e 

ze zelfs als d é c o r a t i ef e lement, door  eene r i j k -vergu lde , 

ui t lood samengestelde nokversier ing aan te brengen. 

t pavil joen werd door  vier  koepelvormige v lakken 

afgedekt, die in een soort van p i ë d e s t al e ind igen, dat 
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in ve rhoud ing tot de over ige versier ing zeer  schraal 

mag worden genoemd. 

t het werk van t ook al eenige zwakke 

punten, toch is het door  hem gebouwde gedeelte van 

het  een der  grootste meesterwerken van dc 

Fransche e en van het later  zoo uitgebreide 

 verreweg het schoonste deel. Vergeten wij 

n ie t , dat een gedeelte van den roem van dit werk 

toekomt aan Jean G o u j o n, die vele van de meester-

werken van beeldhouwkunst, aan dit gebouw aanwezig, 

ontwier p en uitvoerde. 

Gaan wij  de geschiedenis van den bouw nu verder 

n a, dan zien wij  een tijdper k van stilstand intreden. 

N a den dood van k  wenschte zijne weduwe 

het  zoo spoedig mogel i jk te betrekken en liet 

all e werkzaamheden, zelfs die aan de bijn a voltooide 

bee ldhouwwerken, welke tot den uitwendigen bouw 

behoorden, schorsen, om de appartementen tot bewo-

nin g te doen gereedmaken. t ijver  werd hieraan 

gearbeid — onder  wiens leiding is niet bekend, daar 

t op pensioen was gesteld en zij n opvolger  niet 

word t genoemd. Acht t ie n maanden later , na den dood 

van Frans , waren de vertrekken zooverre in gereed-

heid , dat diens broeder i X met zijne moeder 

Cathar in a de s hunne woonplaats daar  konden 

vestigen. e inwendige, met de grootste weelde uit -

gevoerde inr icht inge n vormden een groot contrast met 

het uitwendige , dat een allerzonderlingst schouw-

spel vertoonde. Gescheiden door  eene groote binnen-

plaats , stond de architectuur  van twee zoo verschi l-

lende eeuwen tegenover  elkander. A a n de eene zijd e 

torens, torentjes, spitsbogen , ophaalbruggen — geheel 

het aanzien van een vesting — , aan de andere zjjd e 

symmetr ische d e c o r a t i é n, regelmatige profielen der -

rinthisch e e orden , alles zoo goed of slecht 

mogeli jk verbonden met allerlei sprongen; aan de zuid-

zijd e een voor  tweederde afgewerkte geve l, het andere 

derdedeel in pu i n l iggende. e aanbl ik van het 

 is zeker  nooit gr i l l ige r  en pittoresker  geweest. 

e her inner in g daaraan is bewaard gebleven in eene 

gravur e van l Sylvestre, waarvan een f a c - s i m i lé 

voorkomt in a e monumentale cn F rance" 

van A d o l p h e Ber ty . 

e plans van t schijnen niet in den smaak 

van de r  te zij n geval len; althans toen 

zij  tot u i tbreid in g van het  besloot, werd de 

aangevangen bouw niet voortgezet, maar  een gebouw 

loodrecht op de Seine aan dc zuidzijd e van het -

pavil joen J opger i ch t, en deze beide deelen door  eene 

galerij  met elkander  verbonden. t gebouw, slechts 

é é ne verd ieping h o o g, zonder  spoor  van d a k , met zijne 

zwarte, met witt e [steen gebosseerde, pi lasters, is 

geheel in strij d met het ontwerp van t en wet-

t igd e het vermoeden aan een n oorsprong. 

e onderzoekingen hebben echter  aan het l ich t 

gebracht, dat een F r a n s c h m a n, Pierr e C h a m b i g e, de 

bouwmeester  van deze galerij  moet geweest zijn . 

Vee r t i g jaren later  bouwde s F o u r n i e r , onder 

k , h ierop eene verd iep ing, de j 

genaamd, die door  den brand van 1661 half verwoest, 

door k V weder  werd opgebouwd en sede 

de Apo l loga le r i j  wordt genoemd. 

Evenwi jd i g aan de Seine werd de kleine galerij 

(de naam dien men later  aan het bovenbeschreven gebouw 

gaf) vervo lgd door  Th ibau t , die een pav i l -

joen bouwde, dat bestemd was voor  museum en de 

antiekenzaal genoemd wordt . 

Bi j  eene beschouwing der  fapade bl i jk t , dat de 

bouwmeesters der  16e eeuw elkanders smaak al zeer 

weinig eerbiedigden en elk zij n eigen inzicht vo lg-

de bij  de voortzett ing van aangevangen bouwwerken. 

n het werk van u toch zien wij  alweer  ge-

heel andere motieven toegepast dan aan de kleine 

galerij . Evenals aan de buitengevels van , zij n 

ook hier  in de benedenverdieping de pilasters verdwe-

nen, om plaats te maken voor  vlak muurwerk , voorzien 

van l ichtopeningen, waarin de segmentvormige afdek-

k in g weder  werd gehandhaafd. 

e bovenverdieping is klaarbli jkel i j k uit lateren tijd . 

U i t de overeenstemming tusschen den gevel der  antieken-

zaal en dien van het paviljoen terzijd e van den ingang 

, is het vermoeden ontstaan, dat deze ge-

bouwen geli jkt i jdi g zij n opget rokken, te meer  daar  de 

vo r m der  l ichtopeningen na dien tij d is verdwenen en 

eerst onder k  weder  werd toegepast. e 

beide pavil joenen werden vereenigd door  eene galerij  , 

ter  onderscheiding van de vroeger  beschrevene, de 

groote galerij  genoemd. e bestond uit slechts é én 

verd iep ing, samengesteld uit een reeks gekoppelde tos-

caansche pi lasters, evenals die aan de kleine galerij 

van bossages voorz ien, en voorts gedekt met een k roon -

li jst , die op e lk tweetal pilasters gebroken is. e 

vensters tusschen de pilasters zij n van kleine afmetin-

gen en worden omlijst door  de, op gelijk e hoogte met 

de bossages der  pi lasters, over  dc tusschenvakken aan-

gebrachte banden. Vo lgens Ber t y , in zij n bovenaan-

gehaald werk , is met den bouw dezer  galerij  begonnen 

in het jaar  1566 naar  de plans van u of van 

C h a m b i g e, met het doel om het paleis der

met het  te vereenigen. 

( A e t A ) T W T E 

. 

T o en zich in 1881 te Ams te rdam de mare verspreidde, 

dat de Parkzaal gesloopt zou worden om voor  een 

n plaats te m a k e n, werd di t ber icht 

door  alle muziekl iefhebbers met groot leedwezen ver-

nomen. e Parkzaal toch was een uitstekende muziek-

zaal , d ie, al mocht er  op de architectonische behan-

del ing wel eenige aanmerk ing te maken z i jn , uitste-

kende acoustieke eigenschappen bezat. W el bleef na 

het verdwijnen van het Park nog het Paleis voor  V o l k s -

vlij t over  voor  uitvoeringen van orator ia , de concertzaal 

van F e l ix s voor  symphonie-muziek en O d e on 

voor  kamermuz iek, maar  de behoefte aan een goed 

concertgebouw werd meer  en meer  gevoeld. t 

Paleis voor  Vo l ksv l i j t , dat nooit voor  muziekzaal 

gebouwd is, resonneert op een zinstorende wijs , en 

het mocht noch door  katoendraden, noch door  bo rd -

papier  en l i nnen, gelukken, hier i n verbetering te bren-

gen. e zaal van F e l i x , om haar  acoustiek wij d ver-

m a a r d , biedt geen ruimt e aan voor  koor  en orkest, 

en O d e on is ook voor  groote uitvoeringen ongeschikt. 
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Ver leden jaar  sloegen dan ook eenige kunstvr ienden 

de handen ineen, en trachtten gelden voor  den bouw 

van een naar  den eisch des tijd s ingericht concertge-

bouw bijeen te verzamelen. Zi j  slaagden h ie r in , en 

verkregen kor t daarop een terrei n in de onmiddel l i jk e 

nabijhei d van het V o n d e l p a r k , dat genoegzame ruimt e 

aanbood. 

V i j f archi tecten, de heeren C . n , G . B . Sa lm , 

A . . van G e n d t, T h . Sanders en T h . G . Sch i l l , wer-

den u i tgenood igd, ieder  een ontwerp te leveren, en 

aan een Ju ry , bestaande uit de heeren P. J . . Cu i jpers , 

. Gosschalk en Jan Spr inger, werd de beoordeel ing 

der  vij f projecten opgedragen. 

n het laatst van October  begon de J u r y haar  werk-

zaamheden, en in het begin van dit jaar  werd haar 

eindoordeel bekend. Geen der  inzenders werd be-

k roon d , doch de heeren G . B . Sa lm en A . . van G e n d t, 

respectievelijk vervaardigers van de ontwerpen met de 

bu le, maar  komt men onmiddel l i j k door  de vestiaires 

in de zaal. e ronde uitbouw op een der  hoeken zal 

den ontwerper  ook veel hoofdbrekens gegeven hebben. 

d hij  dien niet gemaakt, zij n ontwerp zou beter  zijn . 

N u moesten allerlei accessoires in hoekjes gedrongen 

worden, die daarvoor  niet zeer  geschikt zijn . e 

trappen zouden bij  u i tvoer in g zeker  onvoldoende bl i jken . 

e gevels ademen een Berl i jnschen geest en zij n 

wat stij f geteekend. e zwarte ramen achten wij  m i n 

g e l u k k i g , en ook de onderste verdieping dunk t ons 

te gedrukt . 

en  werden tot een nieuwen prij s mottos « j j 

W 
k a m p ui tgenoodigd. 

e ingezonden ontwerpen zij n thans in een der  zalen 

van dc j  A r t i et Amic i t ia e tentoongesteld. 

Bi j  eene aandachtige beschouwing der  ontwerpen tro k 

het onze aandacht, dat geen der  vij f geachte inzenders 

bijzonder  g e ï n s p i r e e rd scheen geweest te zijn . O ok aan 

het teekenwerk was zeer  weinig zorg besteed, wat 

nu wel niet veel ter  zake doet, maar  wij  hadden van 

het vijfta l wat beters verwacht. e planverdeel ing ge-

tuigd e soms van niet veel studie, waaraan misschien 

de kort e termij n van inlevering schuld is. 

t ontwerp  heeft een langwerpig vier -

kante zaal, met ru im e vestibule en breede trappen. 

Boven de vestibule vind t men de ovale zaa l, die in 

het p rogramm a gevraagd was, en voor  kamermuziek 

moet dienen. - en restauratiezaal hebben onmid-

delli j k gemeenschap met de groote zaal, wat zeer  h in -

derli j k zal zijn . O ok zij n deze zalen veel te lang voor 

hun breedte, zoodat zij  meer  op corr idor s geli jken. 

e uitwendige architectuur  is in klassieke vormen ge-

houden , een weinig d r o o g, doch niet zonder  verdienste. 

E en perspectievische sepiateekening is geestig behan-

deld. e uitvoerin g van de overige teekeningen is 

wat droog. 
t ontwerp ^ heeft ontegenzegli jk het beste plan. 

W a r e n de opstanden even goed geweest, ongetwijfeld 

zou het den zegepalm hebben weggedragen. e groote 

zaal is hoogst ge lukk i g van v o r m , en word t aan alle 

zijden door  ruim e corr idor s omgeven. F l i nk e vestibules 

en vestiaires verhoogen de practische waarde, en trap -

pen en accessoires zijn zeer  goed geplaatst. t or -

kest is met zaakkennis ingericht . Wanneer  wij  een 

aanmerk ing zouden wil len maken, is het, dat de galerij 

wat ver  in de zaal uitsteekt, wat minder  fraai zal 

staan. t plan doet z ien, dat het zeer  goed mogeli jk 

is een academische plattegrond te ontwerpen, die 

tevens aan de eischen der  practij k voldoet. e gevels 

van di t ontwerp doen te zeer  aan bekende Fransche 

motieven denken om op oorspronkel i jkhei d aanspraak 

te kunnen maken. Zi j  zij n niet onaardig in pot lood en 

k leur  bewerk t, doch zul len ongetwijfeld door  den ont-

werper, bij  de inzending van het nieuwe project , be-

langri j k verbeterd worden. O ok zal dan waarschijnli j k 

een overdekte doorri t worden aangebracht, die aan een 

gebouw als di t onmisbaar  is. 

t p lan van het ontwerp  zou ongetwijfeld 

beter  geworden zijn , indien de ontwerper  de hoofdas 

van zij n zaal 9 0° gedraaid had. Zooals het gebouw 

thans geprojecteerd is, mist men een behoorl i jk e vesti-

O n d er  het motto - (het bekende 

thema van de fuga op den naam Bach) werd een ont-

werp ingezonden, dat wij  het minst geslaagde van allen 

achten. t plan vertoont de bi jzonderheid, dat de 

ovale zaal aan den voorgevel is aangebracht, zoodat 

een ovaalvormige ui tbouw ontstaat, die zeer  weinig 

fraai is. Onder deze muziekzaal is een doorri t aange-

bracht , wat zeker  weieens hinderl i j k voor  het audi-

tor iu m zal zijn . e groote zaal is niet slecht gedacht, 

maar  de trappen hebben een al lerzonderl ingsten vo rm . 

e woning van den kastelein is zoo gelegen, dat die 

man ongeveer  30 meter  heeft af te l eggen, wi l hij 

zij n buffetten bereiken. e architectuur  sluit z i c h, 

wat het inwendige betreft , nauw aan bij  die van het 

concertgebouw te , dat den meesten over igen 

ontwerpers ook van veel dienst schijnt geweest te zijn . 

t uitwendige vertoont een vri j  nuchteren bak- en 

bergsteenbouw, op poovere wij s geteekend. 

t ontwerp  heeft de verdienste van het 

meest van allen rekening te houden met de beschik-

baar gestelde bouwsom. e zaal is wat breeder  dan 

lang, 'tgeen ons voor  een muziekzaal minder  aanbe-

velenswaardig voo rkomt , en zeker  bij  den tweeden 

pr i jskam p door  den ontwerper  niet behouden zal wor -

den. O ok zou het dan o. i . aanbevel ing verd ienen, 

inplaats van de thans aanwezige kleine vest ibules, 

liever  é én groote vestibule aan te b rengen, wat de 

control e zeker  zou vergemakkel i jken. V o or flinke uit -

gangen en communicat ies is gezorgd. e trappen zij n 

goed gekozen; alleen die naar  de ovale concertzaal is 

minder  ge lukk i g uitgevallen. e gevels zij n in -

sancevormen gehouden en missen rust . r  al te 

veel motieven te bezigen is de eenheid verloren gegaan, 

wat vooral bij  de beschouwing van den zijgevel in 't o og 

valt . n ziet hier  als 't ware een aaneenschakel ing 

van allerlei gebouwen. W i j  twijfelen er  niet aan, of 

di t gebrek zal bij  de tweede inzending door  den ont-

werper  verholpen worden. 

Wanneer  wij  onze indrukke n samenvatten, komen 

wi j  tot de over tu ig ing, dat deze besloten pri jsvraa g 

geenszins het resultaat heeft opgeleverd, dat men er 

van had mogen verwachten. We l l i ch t had een open-

bar e pri jsvraa g tot betere resultaten ge le id, en de J u r y 

dan aanleiding gevonden, een ontwerp te bekronen. 

( A et A ) E E N T E 

. 

Naar  men ons van bevoegde zijd e meldt, beloven de 

twee nieuwe A m s t e l b r u g g e n, de s en de 

B l a u w b r u g , een waar  sieraad voor  onze hoofdstad te 

worden. 

e bestaande gewelven van de , die 83 

. lang en 18 . breed is, worden tot 0.90 . 4- A P . 

afgebroken. e nieuwe pijler s zul len hoofdzakeli jk uit 

petit grani t de l 'Our th e bestaan, terwij l dc brugl iggers 

van gegoten en geslagen ijzer  vervaardigd worden en 

rij k met ornement versierd zijn . t basculeerend 

gedeelte wordt 14 . breed en zal door  waterkracht 

bewogen worden. 
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e p i ë d e s t a l l en boven de pijler s worden, evenals de 
plinte n en dekstukken van de balustrade, van hard -

steen , en de balusters van zandsteen vervaardigd. O p 

twaalf p i ë d e s t a l l en zul len zandstee nen obelisken geplaatst 
worden, versierd met bronzen palmtakken , scheepsste-

vens en andere attribute n , op A m s t e r d am betrekkin g 

hebbende. 

e obel isken bij  de middcldoorvaar t zullen 4.50 . 

hoog worden , en ieder  waarschijnli j k van beeldgroepen 

voorzien « o r d e n , voorstellende A m s t el en J , -

handel en Zeevaart, w en N i j ve rhe id , t 

en Wetenschap. 

Ongetwijfeld zal deze bru g een monument worden, 

dat nog door  vele geslachten met bewonder ing be-

schouwd zal worden. — O ok de B lauwbrug , die tusschen 

de walhoofden 47.60 . lang zal worden, en 3 ope-
ningen, elk van 14 . spanning, zal verkr i jgen , zal 

uitmunte n door  rijk e materiaalkeus en sierlijk e vormen. 

e walhoofden en pijler s worden hoofdzakeli jk uit 

behakt Zweedsch graniet opgetrokken, en overigens 

van steen uit de groeven van Escaussines. 

e middelpijlers worden van kolossale gebeeld-

houwde scheepsstevens voorzien , terwij l de brugl iggers 

sierlij k in ijzer  bewerkt worden. 

e brugleuningen worden van gegoten-ijzer  vervaar-

d igd , terwij l de p i ë d e s t a l l en boven de pijler s van pierr e 

d'Escaussines gemaakt zullen worden. O p de acht p i ë-

destallen komen zuilen van l ichtroo d graniet, die met 

sierli j k bronzen ornementwerk, lantarens, enz. voor-

zien worden, en waarboven de keizerskroon van het 

stadswapen pr i jke n zal. 

e v leugelmuren zul len afgesloten worden door  ba-

lustraden van pierr e de Comblanch ien. 

N og dit jaar  zal de s in hoofdzaak voltooid 

wo rden, terwij l de opening van de B lauwbru g in het 

vo lgend jaar  tegemoetgezien kan worden. 

( A e t A ) G V A N N N . - Z . -

 T E . 

t k Oudhe idkund i g Genootschap heeft 

zich andermaal tot den Gemeenteraad van Ams te rdam 

gewend met het verzoek om terug te komen op het 

besluit tot het dempen van den Nieuwezijds V o o r b u r g -

wal. t adres is van den volgenden i n h o u d: 

t k Oudhe idkund i g Genootschap neemt 

dc vri jhei d zich tot U we Vergader ing te wenden, met 

het eerbiedig doch dr ingend verzoek, a lsnog eene wij -

z ig ing te brengen in U w besluit van 16 Februar i 1882, 

door  voor  den Nieuwezijds Voorbu rgwa l eene uitzon-

der in g te maken en tot het dempen van die gracht 

niet over  te gaan. 

e e grachten met haar  water  en hare 

boomen hebben ten allen tijd e het oog verkwik t en 

den geest verfr ischt , door  tegelijkertij d den indru k te 

geven van rustige kalmt e en van vrool i jk e levendigheid. 

e indru k moge hun het snelste klaar  worden, die 

er  n i e t van jongs af aan gewend zi jn , — ook op hen 

di e er  zich zclven geen rekenschap van kunnen geven, 

werk t zij  onmiskenbaar, al is het ook onbewust. 

„ T e g e n o v er de grootsche roeping Uwer Vergader ing, 

om den aanleg en inr icht in g onzer  stad ongeschonden 

over  te leveren aan de nakomel ingschap, waren eenige 

onbeduidende argumenten geplaatst, die de demping 

van den N . - Z . Voorburgwa l als een eisch des tijd s 

moesten doen voorkomen. W i j  zouden echter  meenen 

aan de waardigheid van het Stedeli jk Bestuur  tekort 

te doen, indien wij  vooronderstelden, dat het tegen de 

bezwaren van het verkeer  der  brievenri j tuige n van het 

Postkantoor  geen ander  middel zou weten, dan dem-

p in g van den gchcelen Voo rbu rgwa l . E n wij  zouden 

ondankbaar  zij n tegenover  'tgeen in den laatsten tij d 

voor  de waterverversehing is gedaan, indien wij  de ar-

gumenten van onfrischheid of stank van het water  g in-

gen bestrijden. W at de zoogenaamde eischen van het 

verkeer  betreft, daaraan is, voorzoover  de communicat ie 

tusschen het Stadhuis en het westelijk deel der  stad 

aangaat, thans door  de demping van het Spui voldaan 

en k a n, wat die tusschen het Centraalstat ion en den 

m betreft, door  eene (toch buitendien hoogst wen-

schelijke) verbreeding van de g voldaan wor -

den. Wenscht  men de oude s te ver-

lagen en den opri t van de Spuistraat af naar  die sluis 

i een zachtere g loo i ing te geven , dan is dit een werk 

dat evengoed zonder  als met de demping van den 

i Voo rbu rgwa l kan geschieden. e kade van de -

laarsgracht kan worden verlaagd en op de breedte worden 

gebracht van de brug , die van het Centraalstation naar 

die gracht toegang geeft. A l l e deze werken kunnen, 

wanneer  Uwe Vergader ing ze nutti g en noodig oordeelt, 

worden uitgevoerd zonder  demping van den N . - Z . V o o r -

burgwal , welke demping de bezwaren en kosten daaraan 

verbonden in geen enkel opzicht vermindert . 

e voorspiegel ing van een op het terrei n der  te 

dempen gracht aan te brengen plantsoen moge enkelen 

met het denkbeeld der  demping verzoend hebben, de 

groote meerderheid der  burgeri j  wacht met ongeduld 

j  op de beloofde plantsoenen in het Sarphat i -park , op 

het gedempte Westerdok en buiten de W i l l emspoo r t , 

maar geeft voor  den Voo rbu rgwa l verr e de voorkeur 

aan het uit zich zeiven door  geleidelijke ontwikkel in g 

g e w o r d en schoon van de oude B loemmark t , boven 

J de g e m a a k te sierl i jkhei d van een kunstmatig in het 

leven geroepen plantsoentje. 

e misstanden en wanstal t igheden, die door  het 

ongeli jk e niveau der  kaden onvermijdeli j k uit de demping 

J zul len geboren worden, en het gevaar  dat het rustig-

 deftige karakter , thans aan de westelijke kade van 

den N . - Z . Voorburgwa l e igen, verloren zal gaan door 

de eigenaardige uit ingen van het volksleven op de 

oostelijke kade met hare vele nauwe stegen , zij n o m-

standigheden te meer, die de demping moeten doen 

ontraden. 

„ S e d e r t aan het besluit Uwer  Vergader ing door  het 

dempen van het Spui eene gedeeltelijke uitvoerin g is 

gegeven, en aldus door  ieder  met eigen oogen kan 

gezien en beoordeeld worden, wat het effect is van 

het veranderen van eene e gracht in é én of 

meer  onregelmatige hoekige pleintjes, is de overtuiging 

van de burgeri j  meer  en meer  levendig geworden en 

breekt zich op alle wijzen baan, dat de demping van 

den N . - Z . Voorbu rgwa l eene groote misgreep zoude 

z i jn , d ie, eenmaal vo lvoerd, door  te laat berouw niet 

weder  kan ongedaan gemaakt worden en waarvan men 

later  niets dan spot en verontwaardiging zal inoogsten. 

t Genootschap zou meenen aan zijne roeping 

tekor t te doen, wanneer  het niet nog eene pog ing aan-

wendde om Uwe Vergader ing te overtuigen van het 

vernederende en onverantwoordeli jk e van dit werk , 

waardoor  de stad, zonder  voldoende redenen , van een 

harer  sieraden wordt beroofd, en eene onherstelbare 

schade zou lijden in het karakteristiek e en eigenaar-

dige , dat haar  van buitenlandsche hoofdsteden onder-

scheidt. 

„ N u Ams te rdam een rang gaat innemen temidden 

der voornaamste steden van Europa, past het aan de 

fierheid harer  burger i j , dien rang in te nemen met 

waardige zelfbewustheid en in aansluit ing aan en in 

ontwikkel in g van haar  historisch ver leden, en geens-

zins om in laffe en karakterlooze naboots ing, vreemde 

steden na te volgen. W a ar onder  het denkend gedeelte 

van hen , die den weg wijzen in de ontwikkel in g der 

Europeesche maatschappi j, de klacht algemeen is , dat 
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de meeste groote steden elkander  zoodanig gaan ge-

lijke n , dat door  het uitwisschen der  contrasten de 

platste en meest p r o z a ï s c he eentonigheid de overhand 

neemt, daar  past het bij  ui tnemendheid aan eene stad, 

die getoond heeft, de eischen van den voorui tgang te 

kennen, en te wil len bevred igen, om het bewijs te 

leveren, dat di t zeer  wel kan samengaan met het behoud 

van bestaande toestanden, die recht hebben op eerbie-

dig ing. n een voorbeeld te geven zoude de eer 

zij n en de roem van A m s t e r d a m !" 

j . p. s i x, 

 8 Januari 1883. 

J T O T G

. 

A G
 12  1883. 

t een kor t woord ter  herinnerin g aan de werk 

zaamheden van het afgeloopen jaar  en den wensch , 

dat de ingetreden nieuwe t i jdkr in g voor  ieder  der  leden 1 

i n 't bijzonder  gunst ig moge zi jn , en den bloei der  1 

Afdee l ing moge toenemen, opent de Voorzi t te r  deze 

bijeenkomst. 

N a lezing en goedkeur ing der  notulen van dc vorige 

vergadering, wordt medegedeeld, dat van de heeren ! 

J . F . . Bekhuis en S. n brieven zij n inge-

komen, waarbi j  zij  kennis geven van hun voornemen, : 

om niet meer  als l i d der  Afdee l ing te worden aange-

merk t : de eerste omdat hij  voor  het l idmaatschap van 

de j  heeft bedankt, de tweede omdat hij 

ambtshalve deze gemeente metterwoon heeft verlaten; 

bovendien is eene missive van het r  inge-

komen met ber icht , dat de bekroonde prijsvragen voor 

een k G e b o u w, van den 22 t tot 

5 A p r i l ter  beschikk ing van de Afdee l ing n 

worden gesteld. 

t l i d m stelt voor, het schrijven van den 

heer  Bekhuis niet alleen als kennisgeving van zij n 

bedanken aan te nemen, maar  hem schriftelij k het 

leedwezen der  Vergader ing te betu igen, dat hij  zich 

genoodzaakt heeft gezien, zijne zoo zeer  gewaardeerde 

medewerk ing aan deze Afdee l ing te onttrekken. t 

op é én na algemeene stemmen wordt dit voorstel 

aangenomen. 

t l i d r  vindt aanleiding om voor  te stellen , 

de bezicht iging der  teekeningen van de bekroonde prijs -

vragen , waarvan de toezending in de missive van het 

r  is vermeld , in ru imer  k r in g te doen plaats 

vinden en daartoe ter  gelegener  tij d ook de hierter -

stede bestaande „ V e r e e n i g i n g voor  Schi lder- en T e c k e n-

kunst"  uit te noodigen; dit voorstel vindt veel sympa-

thi e bij  de aanwezige leden, en het is de wensch van 

het l i d m om ten deze nog een stap verder 

te gaan, en de bezichtiging daarvan voor  het publ iek 

open te stellen. 

O p voorstel van den Voorzi t te r  werd besloten, het 

gevoelen van het r  hieromtrent in te win-

nen , en de regel ing van een en ander  aan de prudenti e 

van het Bestuur  der  Afdee l ing over  te laten. 

T er vervul l in g van de vacature in het Bestuur, door 

het bedanken van den heer  Bekhu is veroorzaakt, 

word t bij  meerderheid van stemmen de heer -

boom gekozen, die zich deze keuze na eenigen tij d van 

beraad laat welgevallen. 

a is aan de orde de behandel ing der  v raag: 

„ W a t heeft in de laatste tijde n de ondervinding ge-

leerd omtrent het gebruik van metsel- en straatsteen , 

groot formaat?" 

e Voorz i t te r  heeft de bespreking dezer  vraag op 

zich genomen; hij  wenscht zich daarbi j  alleen op prac-

tisch gebied te bewegen en hetgeen zijne ondervin-

d in g hem daaromtrent heeft ge leerd, mede te deelen. 

N a enkele opmerk ingen omtrent de fabrikag e van 

di e steenen, en de mededeel ing dat de k l e i , waarvan 

de W a a l - en n gemaakt word t , daarvoor 

geschikter  is dan die, in deze provinci e voor  de steen-

fabrikag e gebruikt , wordt verder  gereleveerd , dat naar 

het hem voorkomt , die steen voor  waterwerken en fun-

deeringen van gebouwen zeer  geschikt is, en dat de 

toepassing daarvan voor  bouwwerken met groote ge-

ve lv lakken, om daardoor  forsche afmetingen van met-

selwerk te verkr i jgen , hem eveneens aanbevelenswaardig 

voorkomt . 

A lgemeene toepassing daarvan voor  opgaand muur -

werk van particulier e architectuur  en gebouwen van 

kleinere afmetingen , is hem echter  niet bekend. 

W e l , dat bijv . te Ams te rdam, metselsteen van groot 

formaat bij  bruggenbouw , fundeeringswerken en bestra-

tingen van wegen gebruik t wordt , dat die ook bij  den 

bouw van het Centraalstation cn het Adminis t rat iegebouw 

aldaar  word t toegepast, en de r ingmuu r  van de C e l-

lulair e Gevangenis te Gron ingen van die steen gemaakt 

is, terwij l hij  zelf, voor  de fundeering van 't Beurs- en 

Waaggebouw hierterstede, 't gebruik van dat formaat 

zeer  heeft aanbevolen; dat echter  metselsteen van groot 

formaat eene algemeene toepassing in de toekomst zou 

tegemoetgaan, meent spreker  te moeten betwijfelen. 

e aanbevel ing verdient het gebruik van straat-

steen van groote afmetingen; de proef, daarmede i n 

deze gemeente sinds 1878 genomen, heeft zeer  goed 

voldaan en bewezen, dat groot formaat straatkl inkers , 

destijds door  de Olster  steenfabrieken geleverd , de voor-

keur  boven 't buitenlandsch fabrikaa t verdient. j 

meent dan ook de gestelde vraag als volgt te moeten 

beantwoorden: 

„ d a t dc ondervinding hem geleerd heeft, dat gebakken 

steen, groot formaat , voor  fundeeringen, bruggenbouw 

en andere waterwerken of bestrating van wegen aan-

bevel ing verdient, maar  dat de toepassing daarvan als 

metselsteen voor  opgaand gevelwerk nog niet in die 

mate heeft plaats gevonden, dat een juist oordeel daar-

over  kan geveld worden" . 

e behandel ing der  beide andere op de agenda voor-

komende vraagpunten kon door  bijzondere omstandig-

heden , onafhankeli jk van den goeden wil van de leden, 

die de beantwoording daarvan op zich genomen had-

den , niet plaats vinden , en de bespreking daarvan werd 

tot dc volgende bijeenkomst uitgesteld. 

N a eene kort e pauze werd het groote prachtwerk -

van Schinkel 's Bauwerke, door  het l i d . . Stoett 

F z. ter  bezicht iging gegeven, en het leven en de 

werken van dien grooten n bouwmeester  in her-

innerin g gebracht. 

A l l e leden namen met veel belangstel l ing kennis van 

die schoone reproducties van Schinkel 's meesterwerken, 

en de Voorzi t te r  was de tolk der  V e r g a d e r i n g, toen 

hi j  bij  de sluit in g der  bi jeenkomst den heer  Stoett voor 

de genotvolle oogenbl ikken, door  hem den leden ver-

schaft , dankzeide. 

A  's-(i

Vergadering van 18 Januari 1883. 
Na kennisneming van eenige ingekomen stukken , is aan de orde de 

benoeming van een lid in het llestuur, ter  vervulling van de vacature 

ontstaan door  het bedanken van den heer . J. . Verkozen wordt 

de heer  (i. J. e te . 
j  het openen van de bus werden drie vragen gevonden, als: 
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10. e moet men droogstoken, met open of gesloten ramen bij  een 
nieuw gebouw — en waarom? 

20. s het standpunt, dat onze Gemeente en haar  bestuur  opjhet ter-
rein der  publieke werken inneemt, gezond? 

30. Welke voorzorgen moet men nemen bij  hetj  bouwen van woon-
huizen aan het zeestrand? 

Al s antwoord op de ie vraag deelde een der  leden mede, de beste 
resultaten verkregen te hebben bij  het stoken van gewone eokeskachels 
en het daarbij  openen der  ramen en wel liefst der  bovenramen, als die 
schuivend zijn. 

j  een geitouw, kop gelijke wijze voortdurend met cokes verwarmd, 
waar de ramen gesloten bleven om de hitte niet te doen ontsnappen, 
waren de muren vochtig gebleven en had dc maatregel volstrekt niets 
uitgewerkt. Ook de toepassing van chemische middelen b. v. chloor, 
werd bepaaldelijk in kleine ruimten, zooals brandkluizen, aanbevolen. 

e behandeling van de 2e vraag leidde tot eene levendige bespreking 
waaraan meerdere leden deelnamen. j  werd over  't algemeen een 
min gunstig oordeel  uitgesproken over  de wijze, waarop onderscheidene 
zaken, ook voor  de gezondheid van overwegend belang, worden uitge-
steld; te veel wordt' gelet op het productief maken van terreinen en 
niet zelden werden belangrijke werken zonder  eenig gegrond motief af-
gestemd. 

Enkele leden kwam het wenschelijk voor, dat de Afdeeling zich per 
request tot den Gemeenteraad zal wenden om op de aangehaalde punten 
te wijzen. Ten slotte werd een voorstel aangenomen, waarbij  het Be* 
stuur  gemachtigd wordt zoo noodig in het belang van het vak op te 
treden. 

Wij l de onderdeden van tie 3e vraag eene lange discussie deden 
voorzien, werd de behandeling daarvan tot de eerstvolgende verga-
dering uitgesteld. t verdere deel van den avondj  werd op recht 
aangename wijze in beslag genomen door  een kunstbeschouwing van 
belangrijke [trachtwerken. 

E . 
N  O p  Februar i a. s. word t de lij n N i j -

m e g e n — B o s c h — T i l b u rg door  de Exploi tat ie-maatschap-

pi j  overgenomen en g e ë x p l o i t e e r d. 

 V o or  het onderzoek naar  den toestand van 

de g zij n de volgende deskundigen in commis-

sie benoemd: N . T . . s te , J . G . 

van den Bergh te A r n h e m , J . . Te lders te , 

J . van der  T o o r n te e en A . g a te 

Zwol le . 

Z  Bi j  den Gemeenteraad is het voor loop ig 

rappor t ingekomen van de heeren . . F" . r 

en A . B o x m a n, leeraren der e Burger -

school , over het onderzoek betreffende - en V e c h t-

water , in verband met den aanleg van een dr inkwa -

ter leidin g te Z w o l l e , waarui t bli jk t dat het r 

daarvoor het eerst in aanmerk ing komt en zeer ge-

schikt is. 

— Vo lgens de loopende geruchten zullen met i 

e. k . alle treinen der j tot Explo i ta t i e van 

Staatsspoorwegen van den West inghouse- rem voorzien 

zijn . 

— e e van  heeft het onder-

staand schri jven, met verzoek tot plaatsing ontvangen. 

, 15 Januari 1883. 
Prog ramma van den internationalen wedstri j d voor 

het model van het d ip l oma, toe te kennen bij  gelegen-

heid der  tentoonstell ing. 

E r is ons gevraagd, met het oog op de voor het 

d ip lom a bepaalde afmetingen (75 x 58), of het een 

bepaald vereischte i s, het ontwerp in de  te 

maken. 

t is geenszins het geva l, daar het den mededin-

gers vrijstaa t het ontwerp in de hoogte of in de breedte 

te maken. 

n bovengenoemde afmetingen is begrepen de breedte 

voor de witt e randen. 

de Arch i tec t 

der n 

P. J . . C

. 
G r den d dezer  gemeente is in 

zijn e vergader ing van 13 dezer  benoemd tot hoofdop-

zichter bi j  de gemeentewerken, op eene bezold ig ing 

van ƒ 1 5 00 ' s jaa rs, de heer  J . A . Nieuwenhuis, te G r o -

n ingen, met 21 van de 25 stemmen. O p den heer 

. V iet s , te Gr i jpsker k , waren 4 stemmen uit -

gebracht. 

U  T ot voorzitter van den d van C o m-

missarissen der j tot Explo i ta t i e van Staats-

spoorwegen, in de plaats van wijle n Jh r . . C . J . A . 

den T e x, is benoemd . J . B ie rum a O o s t i n g, tot 

dusver  vice-voorzi t ter, en in diens plaats . . P. 

G . Q u a c k. 

. 
T o t 1 Februar i bestaat gelegenheid het W e e k b l ad 

voor den prij s van  per  jaar bij  voorui tbe-

tal in g te bekomen. N a dien tij d is de abonnements-

prij s ƒ 2 . 25 p c 3 maanden. 

. Ann J. te A. e 
stukken zijn ontvangen. 

. 

Ö p z i c l i l n - T e e k e i i a a r . 

Een  P. G ., door  aigeloo-
pen werkzaamheden buiten betrekking, zag 
zich gaarne zoo spoedig mogeljjk weder ge-
plaatst als N . 
Brieven franco, letter  O. T . , Boekhandelaar 

. A . , te

T E 

. 

Tot het geven van onderwjjs aan boven-
genoemde inrichtin g wordt gevraagd een 

E voor de -
, jaarwedde 800—1609 , be-

nevens een  111 l i t -
N op een jaarljjksc h salaris van600 gld. 

Zi j  die voor  een dezer  betrekkingen in aan-
merkin g wenschen te komen, zenden hunne 
stukken vóór lo Februari a. 8. vrachtvrj j  aan 
de Ambachtsschool te Uenicarden, 

De Directeur der School 
S. . 

. 

t  van de 
E G E-

E te Groningen zal, 
op 24 Januari 1883, des avonds S uur , 
ten huize van den heer  V A N , 
in het koffiehuis  aldaar. 

: 
t bouwen van een , 
met r  sn Wo-
ning voor  den . 

t Bestek ligt ter  lezing in bovengemeld 
koffiehuis en is verkrijgbaa r  bjj  den boek-
drukke r E , Nieuwe Ebbingestraat, 
voor  ƒ 1 . 00 per  exemplaar. 

Tot inzage der  teekeuingen vervoege men 
zich bjj  den heer . , li d van 
de Bouwcommissie, Oude t Jatstraat 
aldaar. 

e inschrijvingsbiljetten moeten zjj n inge-
richt  overeenkomstig gewijzigd jj  441 der  A. 
V. en verder  overeenkomstig art . 26 van het 
bestek. 

liet  voornoemd: 
B. C. J . , voorzitter. 

. J . S  secretaris. 

G e i n e o i i t e . 

. 
S der 

gemeente , zjj n voornemens op Woens-
dag 31 Januari 1883, des namiddags ten 3 ure, 
ten e aldaar, publiek aantebesteden: 

1°. t maken van de Omsteigering, 
het herstellen, afbreken en bou-
wen van , met brjbehoo-
rende werken, aUes ten dienste 
en tot versterking van den klei-
nen n aldaar. 

g /12000.) 
2 . t bouwen van een schoolge-

bouw, met bijbehoorende wer-
ken, op het kleine . 

g /16500.) 
e Bestekken en teekeningen liggen ter 

Gemeente-Secretarie ter  inzage, en zjj n aldaar 
tegen betaling van twee gulden vjjiti g cent 
per stel, verkrijgbaar . 

n worden verstrekt door den 
Gemeente-Architect A. W. . 

 den 8 Januari . 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

. F . PONT, Weth. . B. 
de Secretaris 

D. . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 30-> » Januari 1883, des 

namiddags tun 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N». 352. 
t opruimen van het bestaande 
gedeelte van het voormalige 
hulpstation en het maken van 
een Gebouw tot woningen voor 
vier  beambten op het station 
Vlissingen. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens  CO van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 14, l , n Januari 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  C. W. P. G te
delburg en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den JO**  Januari 18S3, des voormiddags 
ten 10 ure. 

Utrecht, den ™ Januari 1883. 

 en S der 
Gemeente , zjjn voornemens op 
Zaiurdag den 27 Januarij  1883, des namiddags 
ten één ure, in het openbaar  ten stodhuize 
aantebesteden: 

t afbreken van de bestaande 
Openbare School 1- soort en twee 
Woningen aan het Ni co huiskerk
hof, en het bouwen van een 
nieuw Schoolgebouw met Gym-
nastieklokaal aldaar. 

t bestek met de teekeningen ligt van 
af g den 11d'"  Januarj j  e. k. ter 
inzage aan het bureau der  Gemeentewerken 
Achter g en is van af dien datum 
aldaar  zoomede ten Stadhuize (Afdeeling F i -
tiaiitic n  en bjj  de Boekhandelaren J . G. V A N 
TE  V E E N ft  ZOON' verkrijgbaa r  gesteld, 
tegen betaling van / 1.40 per  exemplaar. 

Aanwjjzin g in loco zal geschieden op
dag den 22"" "  lanuarj j  e. k. des voormid-
dags ten 10'/, ure. 

Utrecht, 6 Januarj j  1883. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

E E 

g 
E N 

. 

Openbare Aanbesteding. 
e architecten G. J . V A N T en C. 

. G. , te Arnhem, zullen op Za-
terdag 27 Januari 1883, des voormiddags te elf 
uren, op de bovenzaal van «CaféSuisse", in 
de t te Atnhem, in het openbaar 
aanbesteden: 

 bouwen van eene A aan 
den Utrechtschen straatweg te 
Arnhem, tegenover  vill a " 

e teekeningen liggen ter  visie in het lo-
kaal der  besteding, terwjj l bestekken ver-
krijgbaa r  zjjn bjj  den heer  J . J . , te-
gen betaling van 50 cents. 

Aanwjjzin g in loco op g 25 Ja-
nuari , des voormiddags te elf uren. 

Nadere inlichtingen zjjn op franco aan-
vrage te bekomen ten kantore der  architec-
ten voornoemd. 

, 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conenrree-
rende prijzen. per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

, E 

en g 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor Pliatellthwaphle, 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ph*t«lnc«-
traphie voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz ., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

f
even van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Fhetellthefraphie, zonder 

prijiverkooging voor  de bestellers. 

Gr. J. . 

..  A
S 

. 

. 

G 

G 

. 

. 

- & . 

. 

. 

. 

. 

Voor n en Pr i j sopgaven 

zich te wenden aan den Vertegenwoordi-
ger voor

36 Achterburgwal A m s t e r d am 

. 
J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

, 
V l o t - e n i e n z. 

Prim a , 
merk in t huunoi i *  siiiiw: , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 

en Zakken van 70 , 

niet vervalscht inet hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

n andere , 

per Wagon of Scheepslading. 

A
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n G  &  S

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

E T . 
r  . 

uit de groeven van 

e , 
volgens teekening. 

Ö . 

Vuurvaste Steenen en Vwirkle i enz. 

B e l t w eg N ° . 3. 

E . 

. 

Gecomprimeerde Aspl ial twegen en dit o . 

Werken in ] voor  T ro t t o i r s , , , 

. 

kol f - en , W inke l - en , Gangen, Veranda's, 

B r u g - en , Belon-Fundeer ingen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar , Geraaswerend. 

Aspha lt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen von Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 
. G. S C.O ., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON . 
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FABRIEK 1>E IIOLLWIMIIK IPSSl' 
E J O N G  &  C . 

s t e O u d e w a t e r , 

veren en vervaardigen in ilen kortst mogclijken t|jt l alle soorten van Stoombaggermo-
lens 111 hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 160 tot 2000 * per  werkdag, Stoomgraafmachinea (Excavateurs), Stoom-
werktuigen, . , , , Steen- en Tegelvorm-
machines. n - en Brugcons t ruc t i ën enz. 

veren e voor  Waterpas -
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d" , 3d™ en 4d™ graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz 

E G N  4. G 27  1883. 

E

, - en andere 

N 

v o o r , A r c h i t e c t e n , , 

T e e k e n a a r s. e n z. 

Geëmailleerd-ijzeren , , enz, 

S van 
leiden, zullen op g den 5d'"  Februari 
1883, des middags te 12 uren, ten e 
der  voornoemde Gemeente, in het openbaar 
aanbesteden: 

t vergrooton en v e r b o u w en met 
verhoog ing van het Schoo l lokaal 
voor  jongens 2e klasse op het 
P ie terskerkhof. 

e voorwaarden liggen ter  inzage aan het 
bureau van den Gemeente-Architect iederen 
werkdag van des voormiddags te 10 uren tot 
des namiddags te -t uren, alwaar tevens van 
heden af gedrukte bestekken en teekeningen 
tegen betaling van /"2.50 per  stel verkrjjg . 
baar  zjjn . 

Aanwjjzin g in loco zal plaats hebben el-
ken Woensdag, de besteding voorafgaande, 
des middags te twaalf uren. 

Zegt het voort . 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g. 

S der 
Gemeente  nabjj  '* Uracenhage, zullen 
op Zaterdag den 17 Februari 1883. des voormid-
dags ten 11 ure, op het s in het open-
baar  aanbesteden: 

e v e r b o u w i ng en u i t b re id in g van 
de Gemeenteschoo l. 

Nader  omschreven in het bestek en de tee-
keningen, liggende ter  inzage ten , 
alwaar tevens de gedrukte bestekken en de 
teekeningen tegen fi per  stel op aanvrage 
verkrjjgbaa r  zijn. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op g den 12 Februari a. s. des 
namiddags ten twee ure. 

e inschrjjvingsbiljette n worden vrachtvrj j 
ingewacht vóór den 1 d Februari e. k. 

E 

. G & , . 
t beste middel voor G van 

S en N tegen 
bet condenseeren van atoom. — Belangrijk e 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van d wa-
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . , Bot te rdam, 
, N . Z . 45. 

KLOOS & VAN HUGH 
. 

S van N 

in . 
Agen ten v an de j  v an 

Quenas t, van de n 
der j  St. Georges en v an 
de B o n n er  Por t land-cement F a b r i e k . 

s n Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

J ]

0 

van brons en staal met g r a a d v e r d e e l i n g , 

1 
Prij s ƒ 3 J . N O. 

AVENU E  27. 
. 

Eigenaars van groeven van , , 
Zandsteen van E en van -

. 

Wilson' s N 
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

É & , 
Spu i s t r aat 6 en 8, A m s t e r d a m. 

 ontbiede de geïllustreerde

. , 

N V A N 

S m N 

e Tuin en Zeepaard, 

B i c k e r s t raa t 

. 

, 
n en Stoonihei jen 

T E P en T E . 
n - en Brugconst ruc t iën. 

V * \  * TE , . 

=j Y & ,  £ 
S BOC  Frères, E £ 
5 , S 4 C°, E £ 

 bjj  de Vertegenwoordigen en - -£ 
E X &

Oostzeedijk 248,

A.W.W. 
r  F. W. V A N T JGz. T /'2.2.S per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : X , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voorliet buitenland 
C. B. S S en A. W. . ƒ 7.50 en e ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
den , Prinsengracht 851 te Amsterdam. cent voor  een bewijsnomnier. worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het u van De Opmerker, \ Afzonderlijk e nonuners, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
t N" . 28 te Arnhem. | ad 15 cent per  stuk en 25 cent |>er  plaat. 

N V A N T . 

Gedrukt by 0. W. van der  Wiel &  C u . , te Arnhem. 

n n wordt ber icht : 

io . dat tot correspondeerende leden zijn benoemd: 

de heeren P. J . s voor  Utrecht en omstreken 

en J . Ve rheul . voor . 

Beide heeren hebben de benoeming aanvaard; 

20. dat als buitenleden zich hebben aangegeven de 

heeren: J . . , te ; . C . van , 

te N ieuwer -Ams te l; . , te G ron ingen; 

J . A . W i j n , te A p e l d o o r n ; J . B. Jager, te G r o n i n g e n; 

C . N . van G o o r , te ; i E v e r s, te 

Weenen; P. Bodaan J r . , te ; . A . de Zwar t , 

te V o o r b u r g ; J . B . , te ; J . P. . de , 

te ; P. , te U t rech t ; . Boeree, te 

Wagen ingen; E . F lu i j t , te n a/d V e c h t; J . , 

te ; . van der , te ; B . B o u-

m a n, te ; . F . van , te ; 

30. dat het Societeits-lokaal van het Genootschap 

tot den 15"  Februar i a.s. ook voor  stedelingen bij 

introducti e wordt toegankeli jk gesteld; 

40. dat de J u r y van beoordeel ing, bestaande uit de 

heeren P. J . . C u y p e r s, Gugel en J . . , 

heeft toegekend : 

voor  het  den eersten prij s aan het 

ontwerp, ingezonden onder  het motto: o qu ia 

pulvi s es"; vervaardiger  de heer , te ; 

den tweeden prij s aan het ontwerp ingezonden onder 

het motto: e pr o patri a mor i "  ; vervaardiger  de 

heer  Evert B r e m a n, te A m s t e r d a m. 

V o or  het  is de uitgeloofde prij s gesplitst 

in twee gedeelten, die toegekend werden aan de heeren 

A . W . We issman en J . . T . ; respectievelijke 

vervaardigers van de ontwerpen ingezonden onder  de 

motto's: „ V i c i t v i m v i r tus" , en „ J . V . S." 

e bekroonde inzenders zij n tot een tweeden prijs -

kamp ui tgenoodigd. 

de iste-Sccretaris 

C . B . Posthumus . 

( A . et A . ) T . 

 W . J . . 

 22. 
A l s vanzelf komen wij  thans aan den bouw van het 

paleis, door a begonnen. 

U i t de bouwwerken die de r  aan het 

Ltuvrt toevoegde, is reeds voldoende gebleken , dat zij 

zeer  weinig met hare won ing ingenomen was, waarom zij 

het plan vormde een nieuw paleis te stichten op een ter-

rein , waar  zij  door  geen oude bouwwerken was gebonden. 

A a n de overzijde van de slotgracht was een uitge-

strekt terrei n gelegen, voor  een groot gedeelte bezet 

met landhuizen, tegel- en pottenbakkeri jen , allen eigen-

d om van de . n 1564 liet zij  al deze opstallen 

sloopen en begon den bouw van haar  paleis, tegelijk 

met den aanleg van een grooten tuin . V i j f of zes jaar 

werd het werk met eene koortsachtige haast voortge-

zet , en daar  zij  zelden meer  in het  woonde, had 

zij  een huis betrokken in de e , van-

waar  zij  steeds uitzicht op het werk had en de werk-

lieden tot ijver  aanspoorde. t vuur  verdoofde ech-

ter , toen een harer  astrologen haar  waarschuwde St.-

Germa in te ver laten, daar  de sterren hem hadden ver-

kond igd , dat de r  in de nabijheid daar-

van onder  de puinhoopen van een groot gebouw zou 

sterven. t was voor  de bi jgeloovige vorstin voldoende 

om geen voet meer  in St . -Germain te zetten en tevens 

den bouw van haar  paleis te s taken, dat onder  de pa-

rochi e St . -Germain- l 'Auxer ro i s behoorde. 

t grootsche plan voor  dit paleis was ontworpen door 

Phi l iber t e (of e l 'Orme ) en bestond uit é én 

groote en vier  kleinere binnenplaatsen, waaromheen de 

vertrekke n waren gegroepeerd. Slechts é én zijde, de 

kleinste , van de groote binnenplaats is door  hem uit -

gevoerd; terwij l de daaraan sluitende pavil joenen wer-

den gebouwd door  Jean Bul lant . t gedeelte door 

e gebouwd, bestaat uit een middenpavil joen 

van dri e verdiepingen, koepelvormig afgedekt, met 
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twee daaraansluitende vleugels van é én verdieping, 

voorzien van buitengewoon hooge daken , gebroken 

door  een reeks dakvensters, beurtel ings afgewisseld 

door  lagere frontons. 

e benedenverdieping wordt gevormd door  arcaden, 

waarvan dc pijler s twee aan twee beurtel ings zij n voor-

zien van ko lommen en pilasters der e orde. t 

hoofdgestel loopt over  het pavil joen door  en wordt ge-

dragen door  vier  ko lommen. n de bogen der 

arcaden verheffen zich afwisselend genoemde dakven-

sters of frontons. e eerste verdieping van het m id -

denpavil joen , waartegen de dakvensters der  vleugels 

zeer  onge lukk ig aanslui ten, wordt gevormd door  vier 

e pilasters niet hoofdgestel; terwij l zich daar-

boven de lagere tweede verdieping verheft, waarop de 

koepel zij n oorsprong heeft, die bij  de geboorte nog 

geflankeerd is door  een kleinen koepel op eiken hoek. 

e i nd ruk , dien het werk van e maak t, is 

vri j  zwaarmoedig en doet weinig denken aan een pa-

leis voor  het l ichtzinnig e Fransche f onder  de regee-

ring van a de . e arcaden zijn onte-

genzegli jk van eene ge lukk ige composit ie en zouden 

een aangenamen indru k m a k e n, waren de opgaande 

lijne n van ko lommen en pilasters niet zoo menigvu ld ig 

doorbroken door  zware rustieke banden. e onder-

deden , profi leeringen en ornementen zij n echter  de 

toenmaals heerschende Fransche school vo lkomen waar-

d i g en getuigen van den fijnen smaak , waardoor  het 

Fransche beeldhouwwerk van de 16e en 17e eeuw zich 

zoo gunst ig onderscheidt. 

Veel ge lukk iger  was Jean Bul lan t met de twee pavi l -

joenen, aansluitende aan de beide vleugels van . 

n de benedenverdieping bleef de e orde, ech-

ter  ontdaan van dc rustieke banden, behouden; terwij l 

vo lkomen in harmonie daarmede de i e verdieping uit 

de e orde werd samengesteld en daarboven, 

om het hooge dak te verbergen, een attiek werd ge-

plaatst , in den geest van dat van t aan het

doch gebroken door  dakvensters, d i e, boven het attiek 

verheven, met segmentvormige fronton s zij n afgedekt. 

e kroonl i js ten , die hier  niet gebroken z i jn , maken 

dat de pavil joenen werkel i j k een geheel vormen en niet 

ui t losse naast elkander  geplaatste b roks tukke n bestaan. 

e afdekkingen van de nissen, met frontonli jstcn , naar 

het m i d d e n, inplaats van naar  dc uiteinden hel lende, 

zij n n ieuwigheden door  Bul lan t aangebracht, die wei-

n i g aanspraak op onze sympathie kunnen maken. 

Ongeveer  30 jaar  later , in 1595 , werden dc werk -

zaamheden aan dc  onder k , we-

der  voortgezet, evenwel niet volgens het plan van -

l o rme , dat nu voorgoed in de doos werd gedaan. 

t eerste w e r k , dat deze vorst wi ld e vol tooid z ien, 

was de verb ind in g van de  met het

opdat h i j , bi j  hernieuwing van de twisten tusschen de 

e en de , vei l i g buiten de stad zou 

kunnen komen. e was niet minder  noodig dan 

het bouwen van de ongeveer  500 r  lange galerij , 

waarvan de kleinste helft bestond, nameli j k de verbin -

d i n g van de antiekenzaal met het pavi l joen , 

dat echter  belangri j k moest worden verhoogd. e 

naam van den bouwmeester  dezer  galerij  is niet met 

zekerheid bekend; volgens B e r t y , die wel het meeste 

vertrouwen verdient, zou s u de verhoo-

g ing van het eerste gedeelte cn Jacques A n d r o u et 

u het tweede gedeelte hebben gebouwd . cn 

tevens de vereeniging van deze galerij  met het pavi l -

joen van Bul lan t totstandgebracht hebben. 

e vleugel van de  werd volgens het plan 

van e voorbi j  het zuideli j k pavil joen van B u l -

lant voortgezet, en aan het einde daarvan een pavil joen 

opger icht, nog ten huldigen dage bekend onder  den 

naam van „Pavilion de F lo re" . 

e vleugel bestaat uit twee en het pavil joen uit dri e 

verdiepingen , welke evenwel hooger  zij n dan die in het 

pavi l joen-BuUant en waardoor  reeds dadeli jk eene zeer 

anorganische aanslui t ing werd verkregen. A l s oorzaak 

daarvan moet worden beschouwd de toepassing van de 

kolossale o rde, d i e, in navolg ing van de St.-Pieters-

ker k te , door u hier  het eerst werd 

toegepast. Voo rzeker  een zeer  onge lukk ig denkbeeld 

om naast de bevall ige ko lommen van Bu l l an t , die met 

hunne bekroning é é ne verdieping afteekencn, die p lompe, 

twee verdiepingen tegelijk omvattende pilasters te plaat-

sen , die met hunne g e ë v e n r e d i g de taflementen, zooals 

c zegt, den indru k geven van woningen, 

voor  reuzen gebouwd, en door  dwergen bewoond. 

c Fransche , die totnogtoe werkeli j k 

een nationaal karakte r  had behouden , werd door  dezen 

bouwmeester  weer  onder n invloed gebracht, 

en met hem treedt reeds kor t na haar  bloei het tijd -

perk van verval i n , waaruit zij  z ich nooit weer  heeft 

kunnen verheffen. 

e tweemaal vier  pilasters aan den vleugel van -

cerccau naast e lkander  geplaatst, twee aan twee door 

p i é d e s t a ls ondersteund en bekroond met een hoofdgestel, 

dat slechts dient om een nuchter  attiek te d ragen, 

vormen eene decorat ie, die den schijn heeft van later 

tegen den muur  geplakt te zij n en weder  met evenveel 

succes kan verwi jder d worden. n het P'lorapaviljoen 

zij n tusschen de pilasters twee hooge ramen naast en 

twee boven elkander  geplaatst, van welke de bovenste 

architraa f en fries doorsnijden en tot de kroonli js t 

zij n doorget rokken , welk motief aan dc geheele galerij 

door u is vo lgehouden, ten koste van de een-

heid , bi j  een gebouw van die lengte, meer  dan nood-

zakelijk . e galerij  is samengesteld uit een reeks 

gekoppelde pi lasters, van dezelfde hoogte als die aan 

het F lo rapav i l joen , vier  aan vier  beurtel ings door  een 

dr iehoekig en segmentvormig fronto n afgedekt, een 

versier ing aan di t gebouw zeker  niet ongemot iveerd, 

daar  h ierdoor  de indru k verkregen word t , alsof een 

reeks afzonderli jk e gebouwen naast elkander  zij n ge-

plaatst inplaats van een geheel te vormen. 

¥.en verbazend contrast met di t gedeelte der  galeri j , 

vorm t dat aan de andere zijd e van het -

d igu ie r re , waarvan het benedengedeelte reeds bestond. 

s van é én o r d e, zien wij  er  daar  twee met 

eene tusschenverdieping. e groote recks van p i -

lasters, telkenmale twee aan twee gekoppeld door  het 

breken van de lijsten op alle verdiepingen en vier  aan 
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v ie r , evenals aan de andere zijde door  fronton s afge-

dekt , geeft het oog ook al weinig rust , zoodat het 

probleem aan deze zijde al niet veel beter  is opgelost 

als aan de andere zijde. 

T o t de bouwwerken, nog onder k V aan 

het  toegevoegd, behooren de verhooging van 

de antiekenzaal en het bouwen van de koningsgalerij 

op de kleine galerij  van a de . 

a de , na den dood van k , 

tot regentes benoemd, tijdens de minderjar ighei d van 

k , zette de werkzaamheden niet voor t , 

maar  kocht het l du , liet di t sloo-

pen en op de fundamenten door  Jacques de Brosse een 

paleis bouwen, nog hedentendage bekend onder  den 

naam van Palais du . 

t  werd nu geheel verwaar loosd, totdat 

u de macht in handen kreeg cn het plan op-

perde het eerste gedeelte , namelijk dat van Fran s

en k , te voltooien en tot eene, den , 

van F rankr i j k « a a r d i g e, woning in te richten. e noor-

deli jk e en oostelijke v leugels, die, zooals men zich zal 

herinneren , nog tot het oude slot behoorden, werden 

spoedig gesloopt en , een kortel ing s uit ë 

teruggekeerd architect, belast met het maken van een 

nieuw ontwerp, daar  de kardinaa l de afmetingen van 

het t te ger ing achtte, in verhoud ing tot 

hetgeen later  was bi jgebouwd. Bovendien moest het 

paleis van Frankr i jk ' s g dat van alle paleizen in 

E u r o p a overtreffen. 

r  stond thans voor  een moeili j k probleem. 

e gevels van t werden door  de beoefenaars der 

kunst thans op hoogen prij s gesteld en hij  zelf, een 

groot bewonderaar  van dien meester, stelde het behoud 

dier  gevels als eerste voorwaarde. j  loste het vraag-

stuk op dooi- het plan viermaal te vergrootcn en in 

eiken vleugel een middenpavi l joen te plaatsen, gelijk 

aan het bestaande koningspavi l joen. t p lan werd 

goedgekeurd en den 28"  Juni 1624 met groote p lech-

t igheid de eerste steen door  den g gelegd. 

r r  zich bepaalde tot het k o p i ë e r en van 

de vleugels van , valt van zij n werk weinig te 

zeggen. A l l een het Pavi l ion de e aan de west-

zi jde, kan aangemerkt worden als een ontwerp van 

zij n hand. V o or  de beneden- en eerste verdiepingen 

leverden de avant-corps der  vleugels hem het motief, 

terwij l hij  do att iek-verdieping door t ro k en daarboven 

eene hoogere verdieping plaatste, waarvan de vakken 

tusschen de dri e hal fc i rkelvormi g afgedekte vensters 

werden gevu ld met kar ia tyden , die de dri e in elkan-

der  geplaatste fronton s dragen — eene bizarr e sch i kk ing, 

die het talent van dien bouwmeester  weinig eer  aan-

doet. Over igens zal men moeten erkennen, dat het 

pavil joen een indrukwekken d voorkomen heeft. 

O o k r  mocht niet het genoegen smaken 

zij n werk vol tooid te zien. e westzijde met het hoek-

en middenpavi l jocn waren vol tooid , en de noordeli jk e 

vleugel tot aan het middenpavi l joen ter  hoogte van de 

eerste verdieping opge t rokken, toen de dood van -

wij k  de werken weder  deed staken. 

A n n a van Oostenri j k liet de ver t rekken , door -

rin a de s bewoond , opnieuw inrichte n , verdeelde 

de galerij  van , die uit é én zaal bestond, 

in vij f zalen en deed deze rij k versieren, doch aan het 

uitwendige werd weinig ten koste gelegd. t in 

1660, onder k , werd, op raad van -

zar in , weder  aan dc vol tooi ing van het  begon-

nen. r  was inmiddels in volslagen armoede 

gestorven, en hoewel hij  meermalen plans voors loeg 

tot vol tooi ing van het aangevangenc, vonden zij  steeds 

een ongunst ig onthaal. 

Z i j n opvolger s , hoewel een zestiger, 

vatte de plans met veel kracht aan en begon met 

bi j  de  het d en oml iggende 

gebouwen te plaatsen, restaureerde de overige gebou-

wen en vereenigde de verschil lende stijlen dezer  ge-

deelten op vri j  ruw e wijze. e bovenverdieping van 

t verdween en werd vervangen door eene ri j  pilas-

ters , gedekt door  een kroonlijs t met balustrade; hij  ver-

breedde het middenpavi l joen van ; terwij l aan 

de beide aangrenzende vleugels een hooge en een lage 

verdieping werd toegevoegd. k zette hij  den 

bouw van den noordeli jken vleugel van r 

voo r t , en begon gelijkti jdi g de verlenging van den 

zuideli jken vleugel. n 1661 verbrandde de kleine 

galer i j , die terstond weder moest worden opgebouwd. 

u volgde r  na in het kopieeren van de 

motieven van t en ontleende die voor  zijne pavi l -

joenen aan het Pavi l ion de , met eenige 

wijzigin g in de kariatyden. A a n de rivierzijd e scheen 

hem de gelegenheid gunstig om een eigen ontwerp te 

leveren. e maakte hij  aan het middenpavi l joen 

zes groote e zuilen , door  beide verdiepin-

gen gaande en gedekt met een kroonl i jst , waarop zich 

tusschen bas-reliefs op hooge p i é d e s t a ls vier  stand-

beelden verhieven. t was de eerste maal , dat de 

kolossale orde aan het  van t werd toege-

past, wel een bescheidener  proef dan bij  de

maar altij d een gevaarlijk voorbeeld. Behalve voor 

deze ko lommen, kunnen wij  het niet dan betreuren, dat 

deze facade later  verborgen we rd, daar  zij  voor  '/» b e ~ 

deelte de kracht ig e schepping van t wedergaf. 

e werkzaamheden werden met zulk een ijver  voort -

gezet , dat de ruw e bouw van den zuideli jken vleugel 

in het jaar  1663 bijn a gereed en men met de beeldhouw-

werken reeds ver  gevorderd was. N u restte nog slechts 

dat gedeelte, waaraan niemand de hand had geslagen: 

den oostelijken vleugel. , die niet rustte, had 

reeds voor  eenigen tij d de koninkl i jk e goedkeur ing 

voor  zijne plans verworven. t karakter  van den 

gevel was genomen naar  dien langs de Se ine, doch 

veel rijke r  vers ierd, daar  hij , evenals , aan deze 

zijd e de hoofdfacade wild e maken. 

Verscheidene gebouwen, waaronder  het l du 

Pet i t -Bourbon, moesten worden gesloopt, teneinde den 

vleugel te kunnen bouwen en eene voldoende avenue 

te kri jgen . s waren de fundamenten voor  het 

hoekpavi l joen gelegd en eenige deelen 8 a 10 voet 

boven den g rond opge t rokken, toen u in i 

1664 bevel k reeg, alle werkzaamheden te staken. 
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m dri e vierdenJvan het ledental vond menfji n 

de sierlijk e benedenzaal van n bi jeen, 

toen de eerste tonen van s -

marsch, door  de heeren B r c m m e r , , k 

, Westerbach en Weissman gespeeld, weer-

k lonken , en de nader ing van de stichters en den eere-

voorzitter  verkondigden. 

A l l e leden verrezen van hun zetels, toen de vier 

thans nog levende oprichters, de heeren G . F . e 

Bergve ld van A r n h e m , . 1'. V o g el van 's-Graven-

hage, F . W . van Gendt van A r n h e m en . s 

van A m s t e r d a m, benevens de eerevoorzitter  de heer 

J . . , begeleid door  de ceremoniemeesters 

en voorafgegaan door  het bestuur, de voor  hen be-

stemde plaatsen innamen , en toen de marsen ten einde 

was, weerk lonk een driewer f hoezee en fanfares ter 

hunner  eere. 

e voorzitter  opende hierop de vergader ing met een 

kracht igen hamers lag, cn zette in een sierlijk e rede 

het doel der  samenkomst uiteen. Nadat de secretaris 

de notulen had gelezen , en dri e nieuwe leden geballo-

teerd en toegelaten waren, betrad de eerevoorzit ter, 

de heer  J . . , het spreekgestoelte om de 

feestrede te houden. 

A a n deze feestrede, op des sprekers eigenaardige, 

harteli jk e wij s voorgedragen, ontleenen wij  het vo l-

gende , in afwacht ing, dat zij  in haar  geheel gedrukt 

en den leden toegezonden zal worden. 

N a eene kort e inleidin g verdeelde spreker  zij n rede 

i n dri e afdeel ingen, get i teld: „ O n s ver leden" , „ O n s 

heden"  en „ O n z e toekomst." 

O v er  ons verleden sprekende, zei de redenaar: -

inner t gij  u soms nog die pittoreske

't n aan de Nes verb indend, met haar  lief voor-

plein , beschaduwd door  oude l inden, waarachter  zich 

de vensterbogen afteekenden der  in oud-vaderlandschen 

tran t gebouwde huizen ? Ziet ge niet nog in uw verbeelding 

di e eigenaardige, door  allerlei ijzers in toom gehouden 

topgevels met hun hooge zolder lu iken, zooals dat in 

de zeventiende eeuw gebruikel i j k was ? Z oo n ie t, dan 

doet het mij  leed, maar  des te beter  zal 11 de huid i -

ge toestand bekend zijn . s daar  ter  plaatse 

verrees de sierlijk e  hare stichters 

tot eer  en menig zwak en ar m moedert je, tot bedek-

k i n g van hare twijfelachtig e zedeli jkheid , niet onwelkom. 

„ V l a k tegenover  die sluis was het betrekkeli j k kleine 

 gelegen. T o en het gebouw dezer 

kunstbroederschap in 1855 met zeer  beperkte geld-

middelen werd vergroot, kwamen in de keet, die bij 

den bouw dienst deed, de toenmalige opzichter  bij  di t  : 

werk , F r i t s van G e n d t, de aanoemer  Gerr i t e 1 

B e r g v e l d, en , u wellicht niet geheel onbe-

kend (') , vaak bijeen en werd er  zeer  gezell ig gekout." 

Spreker  schilderde vervolgens den treurigen toestand 

van de bouwkunst in die dagen, hoe het aan alle 1 

gezel l ig verkeer  ontbrak , en vervolgde: 

„ Z o o kwam het te gebeuren, dat Fr i t s van Gendt 

en Gerr i t e Bergveld zich ras met hunne vr ien-

den hadden verstaan , om in dien toestand verbetering 

te brengen. Binnen dri e etmalen was de Vereen ig ing 

gesticht. 

„ Z o o groeide cn bloeide Arch i tec tur a et A m i c i t i a , 

tot op dezen d a g, dank zij  den ijver  van zijne meest 

vur ig e voorstanders, j a zelfs van zijne bestri jders, en 

het nam langzaam maar  zeker  in kracht toe, omdat 

zijn e handel ingen flink  en tegelijk bescheiden, zij n 

) c heer n was <le architect van het gebouw voor  Arti . 

streven nooit geruch tmakend, zij n wet n immer ver-

draai d en zij n ledental steeds toenemende was. 

„ G i j  stichters, hier  aanwezig, ik begroet u , en reik 

u beide handen in naam van al len. 

„Z i j t over tu igd, dat het huldebetoon dezer  Vergade-

r in g zal spreken, zoolang er  dankbare harten en vr ien-

den om u heen op aarde toeven. U w werk heeft z ich 

aanmerkel i j k u i tgebreid, en zal met trouw e g e ë e rd 

bli jven . Zij t gerust! e leden zij n fier op u ! 

„ O n z e dank gaat tot over  de groeve van den te 

v roeg ontslapen , die de vijfd e der  stichters 

was!" 

Spreker  g ing nu het l ief en leed van het zeven-en-

twintigta l j a ren , die Arch i tec tur a beleefde, n a, en 

eindigde het eerste deel zijner  rede a ldus: 

t verleden was goed en leerrij k en noopt tot 

dank ! t verleden was vaak zwaar, maar tevens 

konden wij  er  nut uit t rekken. t brengt ons, als 

oorzaak van het heden, in de aangenaamste s temming, 

d ie, ik ben er  zeker  v a n, u allen deelachtig is. e 

die s temming tevens van bli jvenden aard zijn . -

werf t r iom f voor  hetgeen achter  ons l igt ! " 

V a n het heden gewagende zei spreker: „ O n z e V e r -

eeniging is eene ge lukk ige jubilaris.se gelijk . Zi j  heeft 

een kund i g en wakker  bestuur, bestaande uit mannen, 

die goed voorgaan kunnen en dat zul len. T a l van 

 verdiensteli jke leden scharen zich als om strij d om di t 

achtbaar  vijftal . n wet om te kussen, een leescirkel 

om te stelen, een kalender  die ons telkenjar e goed 

nieuws brengt, een prachtuitgave van bekroonde ont-

werpen , en tal van leden, voor  het grootste deel jonge 

bouwkunstenaars, die werken met al de voorrechten 

aan i l lusion , moed en kunstvuur  niet v r e e m d, en 

z ich ieder  op zij n beurt als verdienstelijke inzenders 

van pri jsdingende antwoorden op bouwkunst ige vraag-

stukken onderscheidend. 

t alles zij n juweelen van bijzonder  goed gehalte 

aan Archi tectura ' s kroon . Ve len beijveren zich om 

den buidel goed te vu l len, want daarmede kan het 

Genootschap de vervul l in g van zij n beste wenschen 

bespoedigen. s behoort de d i kk e geldbeurs 

tot de hoogste kategorie van het nood ige, om wat 

schoons te leveren. 

„ N e v e n s dit alles zien wij  den k r in g van tweemaal 

zeven eereleden, mannen van leeftijd , van soms ver-

schil lende kunst inzichten, doch allen bereid het doel 

des Genootschaps te bevorderen. 

„ A l s onze nieuwste eereleden begroet ik gaarne twee 

begaafde mannen, Jh r . . V ic to r  de Stuers, de zeer 

kundig e referendaris der  afdeeling t aan het depar-

tement van e Zaken in n , en 

J . A . A l be rd i ng k T h y m , begaafd let terkundige, en 

hoogleeraar  in de leer  van het schoone aan de -

academie voor  Beeldende n te Ams te rdam. 

e benoeming belooft een aanwinst te zij n en 

men ig l i d en vr iend zal door  hun raad gebaat kunnen 

worden, 

„ Z i e t , mijn e feestgenooten , is u dit tafercel nog niet 

schitterend genoeg, voeg er  dan nog het onlangs ver-

kregen eigen lokaal bij . t is een lief, gezel l ig oord 

van samenkomst, dat velen zal doen watertanden. E n 

te recht! Wie zal zulk een lokaal niet wil len bezoeken, 

met het voornemen , daar  door  omgang en vr iendschap 

met denkers, veel te leeren ?" 

Spreker  g ing vervolgens de feesten na, die het G e-

nootschap reeds gevierd h a d, en waarbi j  hij  steeds 

tegenwoordig was, en besprak het totstandkomen der 

nieuwe wet en van het orgaan, en besloot de tweede 

afdeeling zijner  rede met de volgende woorden: 

„ Z o o moge dan de nieuwe wet ons allen vaster 

samensnoeren, en een kroon zetten op het feest van 
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heden, een spoorslag z i jn , om recht voorui t te gaan, 

en het Genootschap bomvri j  maken en pantseren tegen 

eiken aanval der  kwaadwil l ig e kunstbedervers. s 

diezelfde wet voor  het  en het

trou w in ons aller  borst doet g loe ien, dan zult g i j , 

mi jnheeren, met een passende mate van zelftevreden-

heid mogen terugzien op uwe werken , ten beste en 

ten bate van uwen kunstkr in g verr icht ! 

t ons maken , dat wij  al len worden, wat de groote 

Vondel zong: 

— n ridderl i jk e h e l d, de eere van zij n stam." " 

n het derde deel zijner  rede de toekomst bespre-

kende, zei de redenaar: 

„ U w e kunstbroederschap mag jube len, want ze is 

herboren, u i tgebre id, hervormd . e  met 

haar  bij  de wet beperkt ledental is ter  ziele. e 

eerste schreden op de baan der  kunst behooren tot het ver-

leden , niet in gehalte en gevolgen , maar  wel in omvang. 

t , j on g en fier, verzette de bakens 

bijtijds . 

e grens is aanmerkel i j k u i tgebre id, en met volle 

recht is flink  geannexeerd. 

e leescirkel werd verbeterd, nieuwe bronnen vloei-

den, het orgaan  treedt pracht i g op. t 

ledental is verdubbeld. 

j  die, buiten het Genootschap staande, meent, dat 

bij  al dat goede de oude toestanden behouden moesten 

bl i jven , dwaalt. n is hij  jaloersch, of wel hij 

vreest concurrent ie, en wi l een onzal igen strij d voeren. 

n is menscheli jk. A fgunst is een e igenschap, 

die bestreden dient te worden , waar  ze zich in de kunst 

opdoet. e vreeze der  concurrent ie, welke lamzalige 

bekrompen geest durf t ervan spreken? 

„ N e e n , mi jnheeren, de dwalenden, de afgunstigen , 

de mededinging-vreezenden, ze zul len ons niet veront-

rusten ! Zonder  den minsten strij d zult ge u als onover-

winnelij k gehuld igd z ien!" 

N a eenige hartelijk e wenken voor  de toekomst, luid t 

het slot van sprekers rede a ldus: 

„ E n zoo moge dan deze feestavond het zegel d ruk -

ken op de woorden en beden, die i k u , zoo eenvou-

di g en beknopt mogel i jk , de eer  had voor  te dragen. 

n hart vol liefde en moed en ijver  keert nooit on-

voldaan huiswaarts. t leven is ko r t , de kunst is 

l ang, ze is eeuwig! 

„ B l i j v e steeds in uw kr in g de , de 

, de  en de
 in eere! 

„Sch r i j f t deze vier  kapital e woorden met gulden let-

teren op de vier  hoeksteenen van uwen kunst tempel, 

en pri jk e zij n tympan of fries met het vers: 

e Bouwkunst toont haar  beeld 

n vrouweli j k gewaad, 

Gehe i l igd zij  de g r o n d, 

W a a r o p haar  Tempel staat!" 

„ G e k w e e k t door  uwe trouw e zo rgen, gaat de bouw-

kunst in Neder land een heerlij k t i jdper k tegen, en zal 

ons dierbaar  A m s t e r d am er  wel bij  varen. 

n die bli jd e hope zeg ik tot het Genootschap A r -

chitectura et A m i c i t i a op deze, onze achthonderdste 

vergader ing:

e bi jvalsbetuigingen en fanfares vo lgden op 

deze schoone redevoer ing, cn zullen den geachtcn 

spreker  zeker  het bewijs zij n geweest, dat zij n k rach -

tige taal op rechten prij s werd gesteld. 

n plechtigen optocht werd hierop de perkamenten 

oorkonde b innengebracht, en terwij l de muziek zich 

deed hooren, werd die door  alle aanwezigen geteekend. 

Onder  dc opwekkende tonen van de Boccaccio-marsch 

toog men daarna naar  de societeitszaal, die door  den 

r  met een kort e toespraak geopend werd. 

e zaal is door  de leden Prosper  de n en Char les 

m besch i lderd, naar  de ontwerpen van den voor-

zit ter , den heer  Jan Spr inger. e hoofdkleuren zij n 

zacht groen en gebroken rood. e borstwering is van 

een dieproode t int , en word t door  een meanderrand 

afgedekt. t plafond heeft een roomkleur ig e tint . 

n zacht tapij t bedekt den v loer, en de wanden heb-

ben paneelen, die met door  verschi l lende leden in sap-

verf vervaardigde teekeningen gevuld zijn . 

e heer . Cui jper s gaf een afbeelding van den 

d om te g a/d. ; de heer  T y m o n r 

de W a ag te A l k m a a r en de Bibl iotheca di o 

te Vene t i c; de heer  A . W . Weissman de St . -Bavokerk 

te , de kathedraal te A m i e n s, en deSt.-Pieters-

ker k te C a e n; de heer  A . Sa lm G B z. een n 

tempel en de a dei i te F lo rence; de heer 

J . Ol thu i s het Co losseum en den T r i o m f b o o g van T i tu s 

te ; de heer  W . W i l ken s het l te ; 

de heer  W . J . V u y k de St.-Pieterskerk te ; de 

heer  F . J . r  de a di o te V e n e t ië ; 

de heer i r  het s te Tangermunde; 

de heer  Jan Spr inger  het Parthenon te A thene en de 

V leeschhal te ; de heer  T h . G . Strengers den 

Zuiderkerkstore n te A m s t e r d a m; de heer  J . B. Spr in -

ger  de Wcsterkerkstoren te Ams te rdam ; de heer t 

B reman het A l h a m b r a te Grenada. 

t fries prijk t met kartels, waarop de namen Phidias, 

V i t r u v i u s , s van , t dc C o u c y, Ge r-

har d , , Brawante, , , 

, Pa l lad io, Jacob van C a m p e n, k 

de , Que l l i nus, , Sch inke l, A r s 

en Scientia pri jken . 

A a n het einde der  zaal was onder  d r a p e r i e ë n, en sier-

lij k door  groen omgeven , een pracht i g pleisterbeeld, 

door  het l i d 1-:. van den Bossche met veel talent ge-

model leerd, Arch i tec tur a voorstel lende, opgesteld. 

e heer  Prosper  de n had een decoratief schilder-

stuk als bijdrag e gezonden. 

N og langen tij d toefde men tusschen de gezellige 

wanden, om eindelijk te middernacht aan den feest-

disch te gaan, waar  een allervrooli jkst e geest heerschte. 

Behalve een drieta l voor  deze gelegenheid vervaardigde 

feestliederen, werden nog vele andere bekende zangen met 

veel entrain gezongen , en de vrool i jkhei d k lon k zoo luide, 

dat zij  vaak de schel van den tafelpresident onhoorbaar 

maakte, als hij  stilt e voor  een hei ldronk verzocht. 

e heer  Jan Spr inger  , voorzi t ter , wijdd e het eerste 

glas aan de st ichters, en er  scheen aan het gejubel 

geen einde te komen na sprekers woorden. 

e heer  C . B. Posthumus s herdacht daarop den 

eere-voorzitter, die mede een hartelijk e ovatie ontving. 

Tal van welgemeende toosten volgden elkander  nu 

o p, en werden af en toe door  zangsolo's of instrumen-

taal-muziek afgewisseld, waarbi j  de aanwezigen de over-

tu ig in g k regen, dat Arch i tec tu r a verscheidene geoefende 

musici onder  zij n leden telt. Voo ra l de tenorsolo's van 

de heeren n en g voldeden zeer. 

n leden was nog een aangename verrassing bere id, 

want zoowel de stichters als de eere-voorzitter  stelden 

aanzienlijke sommen als bijdrag e voor  de Genootschaps-

kas beschikbaar. 

O ok werd door  den heer  Joh. St i l lmann , correspon-

deerend l i d te , een inzameling voor  de 

noodli jdenden te n gehouden, die een flink  be-

dra g opleverde. 

n bleef langen tij d in dc meest opgewekte stem-

min g bi jeen, en het morgenkr ieken verraste de feest-

vierenden , voor  zij  erop verdacht waren. 

Ons rest nog te me lden, dat de tafel door  den heer 

We issman gepresideerd we rd, en dat de heeren B rem-

http://jubilaris.se
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m e n, V a n der  Slui j s Veer, T y m o n r en Breman 
als ceremoniemeesters fungeerden. 

e 800c vergader ing van Arch i tec tur a et A m i c i t i a 
zal ongetwijfeld bij alle deelnemers in aangename heu-
genis bli jven . 

A ET A 
 24  1883. 

e Voorzi t te r opent de vergader ing, waarop de le-

Secretaris de notulen van de feestvergadei'ng leest, en 

mededeel ing doet van de ingekomen stukken. e heer 

Bici j s heeft de benoeming als ju ry l i d aanvaard en ook 

de heer  B . de Greef J z ., architect der  gemeente A m -

sterdam . heeft zich bereid ve rk laa rd , in de Commiss ie 

van beoordeel ing zitt in g te nemen. Van de -

schappij  tot Bevordering der , en van de 

Amsterdamsche A fdee l ing zij n missives ingekomen. 

waarbi j  het Genootschap als l i d dier  l ichamen wordt 

erkend. 

e heeren Janse, s en g worden als 
gewone leden g e ï n s t a l l e e r d. 

e Voorzi t te r  herdenkt hierop in goed gekozen be-

woordingen den beeldhouwer Geefs en tien teekenaar 

, pas onlangs der t ontvallen. 

E en adres van adhesie aan het bekende adres van het 

Oudhe idkund i g Genootschap aan den Gemeenteraad van 

A m s t e r d am , verzoekende dat teruggekomen moge wor-

den op het besluit om den X . - Z . Voo rbu rgwa l te dem-

pen , wordt onder  luid e teekenen van bijva l aangenomen. 

e heer  J . . , Eere-voorzi t ter  van het G e-

nootschap, leest nu het rappor t van beoordeel ing door 

h e m, in verbindin g met de heeren P. J . . Cuypers 

cn E . G u g el opgemaakt, omtrent de pri jsvragen voor 

een Grafmonument en voor  een Genootschapsdiploma. 

Bek roond zijn : voor  het Gra fmonument: met den prij s 

de heer . J . Jesse, en met de premie de heer Evert 
Breman. V o or  het Genootschapsdip loma is de prij s 

tusschen de heeren A . W . Weissman en J . . T. g 

verdeeld. 

E r wordt besloten, een nieuwen pr i jskam p tusschen 

deze beide heeren ui t te schrijven. 

e heer  Jurr iaa n k geeft hierop eene kunstbe-

schouwing van photografische afbeeldingen van bouw-

werken in s Noorderkwartier , die zeer  de 

aandacht trekt . O ok stelt genoemde heer  voor  de lees-

tafel beschikbaar  .  en

n heer k wordt dankgezegd voor  zijne schoone 

kunstbeschouwing, en de leden stemmen door  applau-

dissement hiermede in . 

e heer  Jan Spr inger  stelt ter  bezicht iging de fraaie 

reproducties van tie aquarellen uit A thene van Car l 

W e r n e r , welk prachtwerk met bijzondere belangstel l ing 

beschouwd wordt . O ok het „ P c i n t u r e s d é c o r a t i v es par 

. , door  den heer  J . B. Wi jns to k aan het G e-

nootschap gegeven , circuleert . 

e kunstgevers ontvangen den dank der  vergadering. 

Nadat nog door den heer  V. d. S luys V e e r, namens 

de Verif icatie-commissie , is geadviseerd tot goedkeur ing 

van de rekening en verantwoording van den Penning-

meester  , met welk  advies de Vergadering zich vereenigt, 
word t de heer  W e l t i n g als kunstl ievend l i d voorge-

ste ld, en de heer n biedt eenige werken voor 

de leestafel aan, waarop de vergadering door  den 

Voorz i t te r , onder  dankzegging aan den r 

en de leden, gesloten wordt . 

P  EN E Z N ! 

Gisteren ontving ik ongevraagd uit n een v lug-

schrif t met den t i te l :

, en den ondert i tel :

t is onderteekend:

A l l een ter  wil l e der  onpart i jdighei d wi l ik de ver-

schi jnin g vermelden, ofschoon met « e e r z i n, want de 

Yankee-acht ige aard is te doorz ich t ig, ondanks het 

wetenschappelijk  karakter . 

Natuur l i j k vind t men er  weder  een uiteenzetting, 

dat de rem van West inghouse veel doeltreffender  is 

dan de luchtledige. Zi j  wordt gestaafd door  een ver-

slag van Co lonel h over  een ongeval bij  het zee-

hoofd van Portskewet en een ander  van r -

di n over  een botsing te . e schrijver  erkent. 

dat dc heer h  de 
dienstweigering van den luchtledigen rem te Portskewet 

betoogd heeft en zegt op bl . 3:

 enz. n zou nu meenen , dat de schrijver  zich 

vergenoegt met dit duideli j k en kracht i g betoog een-

voud ig over  te d rukke n en voor  zich zelf te laten 

spreken. Neen. j  ontsiert, gelijk overigens bijn a al 

de bladzijden , door  tal van vette, d ikk e letters, om 

de aandacht te vestigen op de gevolgtrekkingen , die-

het sterkst tegen den mededinger  pleiten. 

t kiesvereenigingen in strooibiljette n en kwakzal-

vers in aankondig ingen zulke Barnums-middelt jes aan-

grijpe n om domme boeren te overbluffen, is te begrij-
pen. r  wetenschappelijke mannen , die zich wenden 

tot ingenieurs , behoorden ze beneden hunne waardig-

heid te achten en het gezond verstand hunner  lezers 

niet zot) laag te schatten. En grappig kl ink t het dan 

in hunnen mond te hooren omtrent de pleitbezorgers 
van den luchtledigen rem : „z i j  schijnen voldaan te zij n , 

als zij  hunne kansen op goeden afzet kunnen doen 

rusten op al les, behalve de verdienste van hun toestel." 

e lezer  gelooft onwi l lekeuri g aan broodni jd . 

e j  wederlegge l iever  de 

redenen, die het bestuur  der  Zweedsche Staatsbanen 

bewogen , na twee jaren proefnemingen, haren rem te 

vervangen door  een luchtledigen. Zi j  wekt nu nog het 

ve rmoeden, dat hare zaken niet goed genoeg gaan 

„ d o o r de verdienste van haar  toestel"  alleen. Over igens 

is het vlugschrif t leerrijk . 

 15 Jan. '83. . v. . 

G V A N , B O

EN WATE . 

. 
t deel der  hyg iene, hetwelk den invloed nagaat 

van de nijverheidsbedrijven op de omgev ing, is van 

betrekkeli j k jongen datum. W el werden reeds in de 

oudhe id, met name te , aan zekere schadelijke 

bedrijven bepaalde wijke n aangewezen en den uitoefe-

naars ervan verboden, om den afval hunner  werk -

plaatsen op den openbaren weg en in de openbare 

wateren te werpen, maar  dit verbod was meer  van 

krach t in t i jden , dat e p i d e m i e ën dreigden ofheerschten. 

e pest heeft tegen het einde der  middeleeuwen in 

verscheidene landen in di t opzicht gunst ig gewerkt door 

het vaststellen van verbodsbepalingen tegen het ver-

ontreiningen van lucht , bodem en water. r  van 

een gezet toezicht, van een behoorl i jk e regel ing was 

vroeger  cn destijds nog geen sprake. E n waar  het 

heette, dat zoodanig toezicht bestond, was het meer 

een toezicht in naam dan in de daad. Polit i e en 

rechtswezen lieten toentertij d nog te veel te wenschen 

over  en de medische politi e was nog te weinig ont-

wikkel d , dan dat men van zoodanige verordeningen 

eenige merkbar e resultaten kon verwachten. n 

verscherpte wel telkens de straffen, maar  de overtre-

dingen namen niet af. 

Eerst tegen het laatst der  vorige eeuw scheen, met 
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de vr i jverk lar in g van den arbeid in F r a n k r i j k , een 

betere toestand in di t opzicht te zullen dagen. 

e aanvang dezer  eeuw (1806) schonk aan Parij s 

een verorden ing, waarbij  de bedr i jven , die voor  dc 

gezondheid schadelijk werden geacht , aan een onder-

zoek en verlof van de polit i e onderworpen moesten 

worden. e verordening was de wegbereidster  tot 

een wet van 15 October  1810, die als de grondslag 

van de moderne nijverheidswetgeving — tic wetten dc 

commodo et incommodo — moet beschouwd worden. 

Vo lgens deze toch werden alle industrieele inr ich -

t ingen. naar  den graad harer  schadel i jkheid, in dr i e 

klassen verdeeld cn de i n d u s t r i e ën met name aangeduid, 

die in de eene of andere klasse gerangschikt moesten 

worden. 

e van de eerste klasse, de gevaarl i jke, moesten 

onvoorwaardel i j k van menscheli jke woningen verwijder d 

aangelegd worden, terwij l de grenzen telkens door  de 

overheid bepaald moesten worden ; de inr icht inge n der 

tweede klasse mochten alleen dan in de nabijheid van 

woningen toegelaten worden. als de overheid zich 

overtuigd h a d, dat de omgev ing door  het bedrij f 

geen schade kon onderv inden; de derde soort einde-

lij k mocht wel in de nabijheid van woningen opgericht 

worden , maar  moesten onder  toezicht der  politi e staan. 

Sinds 1852—1866 heeft in Frankr i j k een nieuwe classi-

ficatie der fabrieken plaats gevonden. 

Geheel anders heeft de ontwikkel in g dezer  aange-

legenheid zich in d toegedragen. r  genoot 

de industri e een onbeperkte vr i jhe id , zonder  te letten 

op den hinder  of het gevaar  voor  het pub l iek , en 

zoowel de wet op de openbare gezondheid van 1848, 

als de wet op dc schadeli jkheden (Nuisances -

mowal A c t ) van 1855 spreken van dc nadeelen der 

nijverhei d aan de openbare gezondheid teweeggebracht. 

d de laatstgenoemde wet somt eenige be-

dri jve n o p, die hinderl i j k of schadeli jk voor  de ge-

zondheid mogen geacht worden. n van deze 

klachten bij  de overheid i nkomen, dan is de rechter 

bevoegd aan de overtreders boeten op te leggen. 

e nieuwe gezondheidswet, van 1875, heeft deze 

laatstgenoemde wet in zich opgenomen, door  als 

„ n u i s a n c c "  tc bestempelen overlast door  rook en de 

bepa l ing, dat s lachthuizen, vellcblooteri jen cn andere 

dergeli jk e vroeger  genoemde bedri jven binnen het ge-

zondheidsdistrict van de stad slechts dan mogen ge-

vestigd worden , als ze een schriftelij k ver lof van de 

plaatselijke overheid daartoe hebben bekomen. 

Over igens is van een eigenli jke verpl icht in g tot con-

cessie slechts bij  gas- cn waterwerken en bij  berg-

bouwondernemingen sprake, en dc aanklachten wegens 

„ s c h a d e l i j k h e d e n"  in den geest der  wet, zoomede de 

door  eenige speciale wetten vastgestelde verbodsbepa-

l ingen , vormen de eenige bescherming van het pu-

bl iek tegen de nadeden van industrieele inr icht ingen . 

c Vcreen igdc-Sta tcn van N o o r d - A m e r i k a kennen 

evenmin concessies. n heeft di t stelsel overal 

i n de beschaafde landen van het vasteland van a 

burgerrecht verkregen. 

e mecsten dezer  landen hebben het Fransche stelsel, 

ook wat de indeeling der  inr icht inge n (behoudens ver-

scheidenheid van opvatt ing wat de onderscheidene 

inr icht inge n betreft) gevolgd. Zonder  daarop in bi j -

zonderheden in te gaan, wi l len wij  thans kortcl i j k de 

vraag bespreken , welke wijze van handelen beter  is: 

de e of de Fransche, cn dat wel met het o og 

op de bewaking der  openbare gezondheid. 

e schaduwzijde van het e stelsel i s, dat 

tot verwi jderin g van evcntueele ongemakken kostbare 

en vaak onafzienbare processen noodig zij n en dat het 

tevens zeer  moeil i j k i s, later , als een fabriek reeds 

gebouwd en ingericht is, haar  wegens verontre in ig in g 

van lucht en water  de voorwaarden van bestaan te 

ontnemen. t Fransche stelsel behoeft de belangen, 

waarop de industri e aanspraak heeft, niet in de waag-

schaal tc stel len; het verleent veeleer  den fabrikante n 

een zekere bescherming tegen ongegronde klachten en 

bezwaren der  oml iggenden. 

n andere vraag is echter, op welke wijze industr i -

eele inr icht inge n over  't algemeen aan de openbare 

gezondheid schaden kunnen ? 

Vangen wij  aan met het luchtbederf. 

Zooals bekend is, bestaat dc rook uit lucht en de 

producten eener  onvol ledige ve rb rand ing , onder  welke 

genoemd moeten worden koo loxyde, koolwaterstof en 

koo lzuur , benevens zeer  fijn-verdeelde koolstof of roet. 

s de brandstof zwavelhoudend, dan bevat de rook 

ook zwavelzuur. W at nu het voortdurend verbli j f in 

een rookcr ig e atmosfeer  betreft , zoo is deze in den 

regel niet bepaald schadeli jk voor  de gezondheid te 

noemen. e vaak aangevoerde b loedon tmcng ing, die 

door  den rook zou ontstaan, is meer  verbeelding 

dan werkel i jkheid . 

l rook is een lastige buurman . j  bederft 

de lucht cn leidt tot allerlei onaangename aandoenin-

gen. m verkiezen de „ u p p e r tenthousand"  ge-

woonli j k het westelijke deel cener  plaats, om zich cr  te 

vestigen. c windstroomen t och, die uit het oosten 

k o m e n, strijke n van boven nederwaarts en nemen den 

rook op hun weg mede. 

n Engeland verneemt men reeds in de 14e eeuw 

klachten over  steenkolenrook. s g ing men 

wat radicaler  met zulke rookverwekkers te werk dan 

hedentendagc. e geschiedenis toch vermeldt den 

naam van een man, die in d wegens dit ver-

gri j p van het openbare comfor t , na gepi jnigd te z i jn , 

opgehangen werd. r  die voorbeeldige straf t ro f 

weinig doe l: na hem deden het nog duizenden en 

duizenden, en toen in vri j  ergere mate dan deze mar -

telaar. E n de wetten tegen die rookverwekkers ver-

mochten tot op den huldigen dag wein ig of niets. 

Gel i jkt i jdi g met l'almerston' s bi l l werd te Parij s en 

dri e jaren later  ook te n een verordening uitge-

vaardigd , waarbi j  bepaald we rd, dat men óf rookver -

drijvingstoestellen gebruiken moes t. óf hout of cokes 

tot brandstof moest bezigen. 

r  ondanks alle wetten en verordeningen is men 

er  tot op dezen tij d niet in kunnen slagen , den rook 

geheel van de buitenwereld af te sluiten. 

V a n meer  belang voor  de levende wereld is het 

bezigen van steenkolen met zwavel bezwangerd. -

door  word t de atmosfeer  met inderdaad schadelijke 

bestanddeelen bezwangerd. Sche ikund ige onderzoe-

kingen hebben geleerd , dat dc plantenwereld in groote 

uitgestrektheid van dc omgeving, waar  zulke zwavel-

dampen ontwikkel d wo rden, kwijn t of sterft. e at-

mosfeer  werd daar  met meer  of m i n grootere hoeveel-

heden zwavel igzuur  bezwangerd bevonden. terwij l in 

de plantensappen zwavelzuur  werd aangetroffen. t 

laatste verschijnsel werd gewoonli jk waargenomen in 

de nabijheid van ultramari jnfabrieken , bij  het smelten 

van zwavelhoudende ertsen, bij  het hopzwavelen, enz. 

n Belg ische commissie van e n q u ê te v o n d, dat uit 

twee zwavelzuurfabricken niet minder  dan 400 \ 

zwavel igzuur  dagelijks ontweken. , vooral de adem-

hal ingswerktuigen sterk aangr i jpend, gas is niet a l-

leen een groote h indern is, maar  ook werkel i j k een 

groot kwaad voor  de bewoners dier  omgev ing. E en 

in de nabijheid gelegen excercitieplaats moest verlaten 

worden, daar  menschen en dieren het er  wegens de 

inademing van dit pr ikkelend e gas niet konden ui t -

houden. 
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e metaalsmelteri jen, in de nabijheid van wouden 

ge legen, werken verwoestend op dezen en het gemis 

aan plantengroei doet den bodem verzanden en de 

bronnen opdrogen. A a n den anderen kant verwekt 

het uitroeien van bosschen overstroomingen. V e le 

streken van d en , waar  zulke 

fabrieken zijn gevest igd, leveren daarvan de treurig e 

bewijzen. n vond in de dennenaalden van nabij -

gelegen bosschen tot  pC t . zwavelzuur, terwij l gezonde 

dennenaalden geen tiende van dit zuur  bevatten. 

Fabr ieken , die zoutzure, salpeterzure, zwavelwater-

stof- en chloorgassen ontwikkelen, zij n meer  verderflij k 

voor  de georganiseerde wereld. 

T o t afwending van dit kwaad heeft men de volgende 

voorstel len gedaan: 1 o. het bouwen van fabrieken op 

groote afstanden van bebouwde terreinen, liefst op 

hooggelegen terreinen en in een r ich t ing , die niet met 

de heerschende winden overeenstemt; 20. het optrek-

ken van zeer  hooge schoorsteenen; 30. het conden-

seeren van gassen en dampen in het water; 40. het 

verbranden in den vuurhaard . Condensatie en verbran -

d in g kunnen gepaard gaan. 

O ok in Enge land werd erg geklaagd over  de zout-

zuurdampen, die zich uit de sodafabrieken ontwikkelen. 

T o t d a t einde heeft dc g in 1863 een wet (de 

„ A l k a l i W o r k s n A c t " ) g e m a a k t , tengevolge 

waarvan minstens 95 pCt . van het ontwikkeld e zout-

zuur  door  condenseering gebonden moet worden. 

e wet van 1874 (A l ka l i Nuisances Prevention A c t ) 

paste deze bepal ing ook toe op de fabr ieken, welke 

zwavel igzure, salpeterzure, chloor- en zwavelwaterstof-

dampen in de vrij e lucht lieten ontsnappen. t 

zoutzuur , dat ontwi jkt , mag niet meer  dan 0.459 i n 

1 \ van het ontsnappend gas bedragen. 

e beroemde scheikundige A g n us Smi th heeft in 

1872 talrijk e onderzoekingen omtrent den invloed van 

den rook en van zoutzure en zwavelzure dampen op de 

omgev ing ingesteld en openbaar  gemaakt. 

e proeven met den rook werden op den schoorsteen 

eener  suikerraffinaderi j  te , ter  hoogte van 

100 voet, genomen. e lucht werd op een hoogte van 

30 voet boven den vuurhaar d opgevangen. Z e bevatte 

aanzienlijke hoeveelheden zwavelzuur. 

j  schat de hoeveelheid steenkolen, in Enge land 

jaarl i jk s verbru ik t , op 100 mil l ioen k i l o en berekent, 

dat daarui t door  oxydat ie 3000 k i logra m zwavelzuur 

ontstaat. 

T e , waar  jaarli jk s 3000 mil l ioen k i l o 

steenkolen worden verb rand , is de lucht dermate met 

zwavelzuur  bezwaard, dat de regen daar  zuur  reageert 

en op 1 liter  regenwater  12 mgr . zuur  komt . Stelt men 

het gehalte van zwavelzuur  in de gewone lucht van V a -

lenti a in d op 100, dan laat zich het zwavelzuur-

gehalte der  lucht in verschil lende streken van Groo t -

B r i t a n n i ë in de volgende getallen teruggeven: 

n het binnenland van Enge land . . . . 202 

T e n (1869) 750 

„ l 1450 

„ r  1758 

„  Glasgow 2571 

bi j  een sodafabriek 2685 

Terwi j l het zuurgehalte in het regenwater  bedroeg 

volgens Valent i a o mgr . per  l iter ; op het platteland 

van Enge land o mgr. , te n 4, te r  12 

en te Glasgow 15. t de regen sterk zuu r , 

dan verkwijn t ook de plantengroei. 

Bi j  mist ig weer  en windstilt e ondervindt ook de 

mensch den invloed van een met zuren bezwangerden 

dampkr in g en wordt hij  tot hoesten genoopt. 

e A lka l iwe t heeft overigens totdusver  bevredi-

gende resultaten opgeleverd. e condensatie van zout-

zuur  heeft sterker  plaats dan door  de wet geboden is: 

' in vele fabrieken vindt men de helft minder  zuur  dan 

de uiterste voorgeschreven grens. e kan ge-

zegd worden van de condensatie van zwavelzure dampen. 

O ok de dampen van koper -, zink- , lood-, kwikzi lver -

; en arsenicum-erts kunnen in de vrij e lucht hoogst na-

, deelig op de omgev ing werken. r  echter  later. 

V.en commissie, in 1856 door  de Belgische g 

benoemd, om haar deswege voor  te l ichten , heeft als 

 conclusie van haar  rappor t gesteld: 10. dat de zuur -

danipen van fabrieken , die scheikundige stoffen leveren, 

aan den groei van sommige planten afbreuk kunnen 

: doen; 20. de r a y o n, waaraan de schadelijke invloed 

zich openbaart, hangt van verschil lende omstandigheden 

af, die niet met zekerheid kunnen worden vastgesteld, 

doch waarbi j  de schade aan den plantengroei teweeg-

gebracht , voor  elk geval een zekeren maatstaf aan-

 geeft; 30. die rayon verschilt niet alleen voor  de 

; onderscheidene soorten van fabr ieken, maar  ook naar 

de windstreek , waarop de inr icht inge n zij n gebouwd en 

zij  hare ui tdampingen verspreiden. e grootste verwoes-

tingen worden aangericht in de r icht in g van de meest 

heerschende winden; 40. in deze r icht in g doet de in -

vloed zich echter  niet bemerken op afstanden van 600 

tot 2000 meter. 

n een volgend opstel zullen wij  den invloed van 

de industri e op het water  nagaan. 

. S.  C . 

J T O T G
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 12  1883. 
e Voorzi t te r  opent de eerste vergadering van het 

jaar  met een toepasselijk woo rd, en vestigt de aandacht 

op de tentoongestelde bekroonde antwoorden op d e, 

door  de j  ui tgeschreven, buitengewone prijs -

vraag. e teekeningen zul len door  ieder  belang-

stellende gedurende eenige dagen in oogenschouw ge-

nomen kunnen worden, waarvoor  de noodige toegangs-

bewijzen beschikbaar  zijn . 

Vervolgens deelt hij  mede, dat de heer  J . C . van 

W i j k de benoeming tot bestuursl id heeft aangenomen, 

en de heer  W . C . Coepi jn is gekozen tot V ice -voor-

zitter  en de heer  T . . s tot Penningmeester. 

n behandel ing komt de v raag: n het

 van 11 r  leest men bij  de aan-

bieding van Port land-cement:

 W i e kan nader  verklaren wat hoogoven-

slakken zij n en wat het gevo lg is van de vermenging ? 

. e heer  Braat zegt, dat het zij n nut heeft 

bekendheid te geven aan kwade pract i jken , welke nu 

en dan bij  materialen worden gebruikt . j  deelt daarom 

mede, voor  eenigen tij d uit d een proef

 te hebben ontvangen , waarvan, volgens bi jgevoegd 

schr i jven, de cementfabrieken veel gebru ikmaken tot 

vermenging der  cement met 5 tot 10 /.,. t meel 

werd aangeboden voor  / 0.90 de 100 ki logr . franco 

spoor  te . 

t  is niets anders d a n, door  begiet ing 

met water, tot pulver  vervallen hoogovensvlakken. A l s 

di t pu lver , nog heet zijnde , in vormen wordt gestampt, 

verkri jg t met vri j  goede steenen, doch als het eeni-

gen tij d aan de lucht is blootgesteld geweest, verliest 

het elk b indend vermogen. 

Spreker  heeft met dit meel eenige proeven genomen. 

j  deed 4 k i logra m ziften door  een zeef van 900 

mazen op den J , waarvan 0.5 k i logra m op de zeef 

achterbleef. n was doorgelaten, werd gezift 

met een zeef van 5000 mazen op den 1 , daarvan 
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bleef 3.25 k i logra m achter, zoodat van de geheele 

4 k i l og ra m slechts 0.25 k i l og ra m door  laatstgenoemde 

zeef g ing. 

V a n zuivere Port land-cement en het door  900 mazen 

gezifte m e e l, in de verhoudingen van 95 cement en 

5 meel tot 50 cement en 50 mee l, zij n proefsteenen 

gemaakt, d i e, na 6 dagen onderwater  gestaan te 

hebben, met het breekwerktu i g van professor s 

zij n gebroken. Bi j  de brcekv lakken dezer  steenen 

doet zich het merkwaard i g verschijnsel voor, dat daar-

op niet te zien is of de cement met veel of weinig 

meel is ve rmengd, waaruit spreker  afleidt , dat het voor 

de practij k een zeer  gevaarli jk e toevoegingsstof is. 

U i t de medegedeelde cijfer s b leek, dat als het bre-

kingsgewicht van de gebruikt e zuivere cement

word t gesteld, dat met bi jvoeging van 5' / „  meel is 

.82 en met  0.73, terwij l di t cijfer  daalt tot 

.33 bij  geli jk e deelen cement en meel. 

Spreker  verheugt zich hierbi j  te kunnen vermelden, 

dat veel e ccmentfabrikanten hun fabrikaa t 

niet met vreemde of schadeli jke stoffen vermengen. 

T en bewijze daarvan, leest hij  v o o r , wat daaromtrent 

voorkomt in het verslag eener  vergader ing van die fa-

b r i kan ten , den 6 September  1882 te Berl i j n gehouden. 

N a deze mededeel ing zegt dc Voorz i t te r , dat deze 

vraag in de volgende vergader ing nog door  een ander 

l i d zal behandeld worden. 

Bi j  het bespreken van de v raag: „ W a t verstaat 

men onder  gekyaniseerd hout en op welke wijze 

word t dit be re id ,"  zet dc heer . de Vr ie s in het kor t 

u i teen, waardoor  het hout verro t en vermeldt hij  de 

middelen tot voo rkomin g daarvan. t eerst werd toe-

gepast de drenk in g van het hout met kwikzi lver - subl i-

maat. r  werd chloorzink gebezigd, door  welke 

behandel ing het hout zij n k leur  behoudt en geverfd 

kan worden. O ok omtrent de wijze, waarop deze stoften 

voor  de bereiding van het hout gebruik t werden, deelt 

spreker  het een en ander  mede. O ok deze vraag zal 

in dc volgende vergader ing nogmaals besproken worden. 

e heer  G . J . van der  Goes geeft eene, door  afbeel-

dingen opgehelderde, beschri jv ing van de te A r n h e m 

gebouwd wordende cellulair e gevangenis, naar  het ont-

werp van den heer  J . F. . j  zij n de 

cellen van een c i rke lvormi g binnenplein of hal van 

52.50 . middel l i j n in vier  verdiepingen aangebracht. 

e bui tenomtrek der  cellen vorm t een c i rke l van 62 . 

middel l i jn . e platbolvormig e bekapp ing van de hal 

rust op de b innen-celmuren; de hoogte tusschen den 

vloer  en de in het midden komende lantaarn is 30 . 

e cellen worden vlak schuin afgedekt. V o or  de be-

kappingen wordt ongeveer  98000 k i log ra m gesmeed 

ijzer  gevorderd. Ve rder geeft spreker  eene kort e be-

schri jvin g van de gebouwen voor  den dienst, de be-

w a k i n g , spi jsbereiding, ver l i ch t ing , enz. 

E . 
— n schrijf t uit A thene aan de  dat de 

hervatt in g der  opgravingen bij k door . Schl ie-

mann zijne onderstel l ing ten aanzien van m niet 

heeft bevestigd. e bekende verdeel ing in lagen , be-

antwoordende aan opeenvolgende beschavings-ti jdper-

k e n, die de buitengewone oudheid der  stad, welke z ich 

op de plek k verhief, moest bewijzen , kan niet 

meer  worden volgehouden. e arbeid op dit punt is j 

gestaakt geworden. 

n hebben de opgravingen der  Oostenri j -

ker s te Goc lbak ts je, tegenover , op een oude 

plek zonder  bekende aanduid ing geleid tot de ontdek-

k i n g van een praalgraf , vri j  geli jk aan dat van -

carnassus cn versierd met  in een zeer  zuiveren 

stijl , die aan de beeldhouwwerken van het groote altaar  te 

Pergamus herinnert . Zi j  stellen tooneelen van de O d y s-

sea v o o r , het gevecht der  A m a z o n e n, enz.; de figuren 

doen door  de wi jze, waarop zij  behandeld zij n en door 

de k leeding , denken aan het schoonste t i jdper k der 

Gr ieksche kunst; eenige echter  dragen Aziat ische ge-

waden. 

O n g e l u k k i g zij n deze figuren gehouwen in een zand-

steen, die noch den graad van fijnheid  noch de bewon-

derenswaardige duurzaamheid kan geven, die de voor-

deden van het marmer  zijn . Niet temin zij n zij  in zoo 

goeden staat, dat men erui t besluiten moet, dat zij 

zeer  v roeg bedolven zij n geworden. Wanneer  zij  te 

Weenen weder  zullen zijn opger icht, zullen zij  een licht 

werpen op de geschiedenis der  Gr ieksche kunst. e 

T u r k s c h c g heeft e r k e n d, dat deze schoone 

overblijfselen der  Gr ieksche kunst niet konden worden 

verdee ld, en zij  heeft er  het geheele bezit van gegund 

aan het Oostenr i jksch Bewind. 

e opgravingen op s door  dc geleerden der 

Fransche school te A thene hebben, behalve talrijk e 

borststukken beeldhouwwerk, gedeeltelijk in a r c h a ï s c h en 

sti j l , een Gr ieksch opschrift van vi j fhonder d regels 

aan het l icht gebracht, het langste onder  de bekende 

en een der  belangwekkendste, daar  het den inventari s 

der schatkist van s bevat en ons het geheele stel-

sel van geldeli jk beheer  der  priesterschap onthult . 

— f W i j  vestigen dc aandacht op  van 
6 Jan. j l . , waarin een gedeelte van Frankr i j k in kaar t 

is gebracht naar  de nieuwe werkwijz e van Gu i l l em in . 

Zi j  geeft een treffend beeld van de meer  of m i n berg-

achtige gesteldheid van het land. 

— f f A c h t en zestig Br i tschc steden bereiden z ich 

voor , hare bevolk ing te voorzien van electrisch licht . 

E . 
 Naar  wij  van doorgaans goed inge-

licht e zijde vernamen, heeft het Bestuur  der -

schappij  tot Bevorder ing der  Bouwkunst het voornemen, 

een der  zalen van het Gebouw der j  voor 

den Werkenden Stand te huren , voor  vergaderingen als 

anderszins. O ok de Amsterdamsche Afdee l ing zou van 

dat lokaal gebru ik maken. 

t doet ons genoegen, dat de j  geen 

opofferingen ontziet, om den Amsterdamschen leden 

een tehuis te verschaffen, waaraan zij  reeds zoo lang 

behoefte hadden. 

O o k het  zal van een meer 
passend en artistiek hoofd voorzien worden. 

. Vóór eenigen tijd deelden wij  mede dat, tengevolge 
van het toestaan eener  subsi.Ue door  den Gemeenteraad, en door  het 
inkomen van verschillende andere aanzienlijke giften, de Commissie tot 
het oprichten eener  Practische Ambachtsschool alhier  eene groote schrede 
tot het bereiken van haar  doel genaderd was. Aangenaam is het ons 
thans te kunnen mededeelen, dat we in onze verwachtingen dienaangaande 
niet zijn teleurgesteld, daar  tegen  Apri l a. s. tot de opening besloten is. 
Aanvankelijk zal met het onderwijs in timmeren en teekenen begonnen 
worden. t teekenonderwijs zal gegeven worden door  den heer , 
 v. , leeraar  a/d Burgeravondschool alhier, die tevens als direc-

teur  der  inrichting /.al optreden; voor  het onderwijs in het timmeren is 
aangesteld de heer  W. Xoteboom uit , totdusverre als ihn-
mennan aldaar  werkzaam. 

t het inrichten der werkplaats en der  lokalen, door  den Gemeente-
raad kosteloos in gebruik afgestaan, is reeds een begin gemaakt, zoo-
dat er  geen twijfel bestaat, of de geheele inrichting /.al tegen den tijd 
der  opening gereed zijn. 

Evenals op andere plaatsen waar  reeds een ambachtsschool verrees, 
zal ook te t met het totstandkomen dezer  inrichting aan een 
groote maatschap|>elijke behoefte zijn voldaan. 

e opleiding der  handwerkslieden toch laat in 't algemeen veel te 
wenschen over; men is het daaromtrent vrijwel eens, maar niet over 
de middelen, die tot verbetering kunnen strekken. t tie ambachts-
school, zooals zij  bij  ons te landejs ingericht, aan dien gebrekkige» toe-
stand een einde /.al maken, is een te stout beweren; maar het valt niet 
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te betwijfelen, dat zij  zeer  veel verbetering kan aanbrengen, en wel 
op grond der  ondervinding te Amsterdam, , , Arn-
hem , enz. opgedaan. 

t de llortsche school, van {le zijde der  ingezetenen en van het 
Stadsbestuur, de noodige medewerking en ondersteuning blijven genie-
ten, dan bestaat bet voornemen om zeer  spoedig ook bet onderwijs in 
meerdere ambachten aan de inrichting te verbinden. 

J TOT G . 

Vergadering van 24 Januari 1S83. 
e vrij  talrij k bezochte vergadering wordt te S',.2 uren door  den Voor-

zitter  geopend, en de notulen der  vorige vergadering worden gelezen 
en goedgekeurd. 

Van het lïestuur der j  is ingekomen de mededeeling, dat 
de bekroonde beantwoording van de prijsvraag, voor  een te maken maat-
schappelijk gebouw te Amsterdam, aan de Afdeeling zou worden toege-
zonden , om alhier  te worden tentoongesteld. 

Besloten wordt om deze teekeningen in een der  lokalen van het 
gebouw „Tot Nut van 't Algemeen", ter  bezichtiging te stellen voorde 
leden van de Afdeeling, en voor  bet overige aan het publiek toegang 
te verleenen, tegen een entreegeld van J'0.25 

a wordt overgegaan tot de behandeling der  vragen, die in de 
vorige vergadering in de vraagbus gevonden waren. 

e vragen zijn in hel verslag dier  vergadering woordelijk opgenomen. 
t betrekking tot vraag a, wordt in het algemeen ̂ /iv/v/rWgespro-

ken over  het bekende adres aan de Tweede r  der Staten-Generaal 
„over de Nederlandsehe Bouwkunst." 

Als uitvloeisel van deze onderlinge gedachtenwisseling wordt, op 
voorstel van een der leden, de volgende conclussie éénstemmig genomen: 

e Afdeeling Arnhem der j  tot bevordering der  Bouw-
kunst betreurt, dat het Bestuur  der j adhesie heeft ge-
schonken aan het adres." 

Ten opzichte van vraag /> wordt hel Bestuur  der  Afdeeling uitgenoo-
digd, zich tot het Bestuur  der j te wenden, met het ver-
zoek om, naar  aanleiding van het eerste artikel van de wet der -
schappij, bij  de g en den Gemeenteraad van Amsterdam aan te 
dringen op het uitschrijven van eene openbare prijsvraag, waarbij  alle 
Nederlandsche bouwkundigen worden uitgenoodigd ontwerpen in te zen-
den voor  de nieuw te bouwen handelsbeurs. 

Naar  aanleiding van vraag <, in de vorige vergadering in handen 
gesteld van eene commissie van drie leden, met de opdracht na te gaan, 
of werkelijk door  bouwmeesters van concertzalen naar  bepaalde regelen 
wordt gewerkt en welke litteratuur  over  dit onderwerp is aan te bevelen, 
doet deze commissie, bij  monde van den heer  Van Wadenoyen, verslag 
van hare bemoeiingen. 

n de eerste plaats wordt als litteratuur  over  dit onderwerp het navol-
gende : eene bijdrage van den heer  Bastiaans in deel 21 
der Bouwkundige Bijdragen; mededeelingen van de heeren z en 
W'arnsinck, opgenomen in deel 18 der  Bouwkundige Bijdragen, waar-
in ook wordt verwezen naar  tal van brochures en mededeelingen van 
verschillende schrijvers, die zich mei dil onderwerp hebben bezigge-
houden. Verder  Dc Deutsche Battzeitung van 5 Januari 1SS1, mei eene 
bijdrage van Baurath Om in Berlijn. 

n wordt beschreven eene in d gepatenteerde wijze van | 
constructie van wanden, plafonds en zitbanken voor  kerken, gehoor-, en 

concertzalen, waarbij  de geluidsgolven kunstmatig teruggeworpen wor-
den, en op deze wijze opnieuw dienstdoen om het geluid te versterken. 

e verslaggever  had zich de moeite gegeven om de theorie, waarop 
Baurath Ortt zijne vindingen baseerde, door  schetsen duidelijk te maken. 

Verder  wordt gewezen op het verslag van de Afdeeling m 
1879—1880, waarin voorkomt eene beschrijving van de gebouwen der 
tentoonstelling te Parijs in 1878, van den heer  J. , en meer  bepaal-
delijk betgeen daarin gezegd wordt aangaande den bouw van de con-
certzaal in het paleis op het Trocadero. 

Bewezen zijnde, dat voor  concertzalen van 17 ' of meerdere lengte 
en breedte, van het weerkaatsend vermogen der  muren geen gebruik 
gemaakt mag worden, om schadelijke galmen en echo's te vermijden, 
hebben de architecten van het gebouw, de heeren d en Bouduis, 
de muren en zoldering van de concertzaal doen bekleeden met een onveer-
krachtige stof, zijden watten van 6 . dikte, teneinde het weerkaatsend 
vermogen daaraan te ontnemen, terwijl het orkest zoodanig is ingericht, 
dat de onbekleede muren daarvan niet verder  dan 17 n degeluids 
bron verwijderd zijn. 

Tot de toegezegde kunstbeschouwing kon wegens het vergevorderde 
uur niet meer  worden overgegaan en de Vergadering werd door  den 
Voorzitter  gesloten met een woord van dank aan den beer  Van Wade* 
noijen, voor  zijne belangrijke mededeelingen. 

. 
. T o t directeur  van de practische ambachts-

school is bcneemd de heer . J . van , aldaar. 

. 
 de beroemde Belgische beeldhou-

wer , overleed Zaterdagnacht in den ouderdom van 

76 jaren . j  was de vervaardiger  van vele bekende 

kunstwerken , o. a. van het standbeeld van s te 

A n t w e r p e n , het monument op de Place des s 

te B russe l, het standbeeld van d , van den 

Graa f de , enz. 

Geefs werd den 10"  September  1806 te Antwerpen 

geboren, maakte indertij d deel uit van den Provincialen 

d van Brabant cn was jarenlang burgemeester  van 

Schaarbeek, waar hij  tot aan zij n dood heeft gewoond. 

e overledene heeft al zijne werken aan den Staat 

vermaakt om een m Geefs"  tc stichten. 

 overleed op bijn a 8ojarigen 

leeftij d te Brunswij k en had zich als beeldhouwer  een 

grooten naam gemaakt. T ot zijne voornaamste werken 

behooren: het standbeeld van , van k de 

w en de vermaarde Brunoni a met het vierspan op 

het hertogeli jk paleis, die door  den grooten brand van 

1865 vernield en toen ten tweedemale door  den kun -

stenaar  gemaakt werd. 

 een Gr ieksch beeldhouwer, over-

leed dezerdagen te Napels. 

c o r r e s p o n d e n t i e, . !Openbare Aanbesteding-. 
S der 

' Gemeente Jmsterdam zullen op g 5 
Februari 1883, te 12 uur  des middags, op 
 het , in het openbaar  en bjj  en-
kele inechrgving doen aanbesteden: 

t maken en stellen van den 
metalen Bovenbouw van eene 

e Basculebrug over  den 
Amstel (z. g. ) en bjj -
behoorende werken. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrijgen ter j  der 
Gemeente, tegen betaling van /"  1.75 (met 
bjjbeboorende Teekeningen). 

n worden gegeven aan het Bu-
reau van den Stads-Arcbitect, r  No. 
i>7, op het , van 11 uur' s ochtends 
tot 1 uur  des namiddags, gedurende de week, 
welke de besteding voorafgaat. 

Hurr/emeester en H'ethouden voornoemd, 
Amsterdam, VA N . 

25 Januari 1SS3. De Secretaris. 
E . 

t verslag van de vergadering der  Af-
deeling n wordt niet geplaatst, daar  een 
gelijkluidend stuk in het Bouwkundig
is opgenomen. 

— Wij ontvingen van de heeren é & Cilin-
der  man , te Amsterdam, vertegenwoordigers van 
de „Chatwood's patent Safe-and k Co. limi-
ted", het facsimilé van een brief van de heeren 

. Berman &  Co.. io e e Wood 
streel, . Bij  den vreeselijkcn brand in 
Woodstreet, in de vorige maand, werden ook 
de eigendommen van de heeren Berman ik Co. 
geheel vernield, terwijl hun Chatwood's brand-
kast tien uren aan het vuur  was blootgesteld. 
Na afloop van den brand bleek de brandkast 
ten volle aan haar  doel beantwoord te hebben: 
boeken, papieren en verdere waarden toch kwa-
men er  volkomen ongeschonden uit te voorschijn, 
en bovendien had meu de kast met den gewo-
nen sleutel kunnen openen. 

. 
Op den 6'"  Februari 1883. des middags ten 

12 ure, zal iloor  don r VV. N 
worden aanbesteed: 

t maken van een Café met bo-
venwoning op een terrein aan 
de Be Buiterkade te Amsterdam. 

Bestek en teekening zijn s. ƒ 2.60 per  stel 
verkrijgbaa r  ten kantore der Architecten, Pri n 
seiigrucht 494 en liggen ter  visie in het Nieuw 
Amsterdamsen , t 5. 

n worden gegeven door  VV. -
S k U. VA X , Architecten. 

C'eiitr i fogaal iioii i pen en Stooinliei jeu 
T E P en TE . 

V43 U A'TE . . 

T E 

E . 
Tot het geven van onderwijs aan boven-

genoemde inrichtin g wordt gevraagd een 
E voor de -

, jaarwedde 800-1000 gld., be-
nevens een  in het -

N op een jaar l jjksch salaris van 600 gld. 
Zi j  die voor  een dezer  betrekkingen in aan-

merking wenschen te komen, zenden hunne 
stukken vóór lo Februari a. s. vrachtvri j  aan 
de l te l^emearden. 

De Directeur der School 
S. . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 

Op g den 13d° Februari 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  3e e n te Utrecht, 
van: 

Bestek AE. 
t leveren van eikenhouten -
liggers en van Eikenhout voor  een 
half Engelsch wissel, ten behoeve 
van den spoorweg — 
Breda. n vier  perceelen.) 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 24'""  Januari 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  C. W. P. G te 1 
delburg en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling vin ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Utrecht, den 22"' ° Januari 1883. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 

Op g den 13*"  Februari 1883, des na 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek AP. 
g van stalen Spoorstaven, 

stalen - en Eindplaten, 
ijzeren n Schroef bouten 
en stalen Veerringen, ten be-
hoeve van het tweede spoor 
tusschen l en Breda. 

n drie perceelen.) 
e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -

ving, volgens Art . ï-\ van het bestek. 

t bestek ligt van den 2 4 »» Januari 1S83 
ter  lezing aan hut Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den Beer 

r  C. W. 1'. G te
delburg en is op fraino aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen , tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan hut Cen-
traalbureau laid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Utrecht, den 23"'"  Januari 1883. 

. 

S van 
leiden, zullen op g den 5'"» Februari 
1883, des middags te 12 uren, ten e 
der  voornoemde Gemeente, in het openbaar 
aanbesteden: 

t vergrooten en verbouwen met 
verhooging van het Schoollokaal 
voor  jongens 2e klasse op het 
Pieterskerkhof. 

e voorwaarden liggen ter  inzage aan het 
bureau van den Gemeente-Architect lederen 
werkdag van des vooriniddags te 10 uren tot 
des namiddags te \ uren, alwaar tevens van 
heden af gedrukte bestukkun en teekeningen 
tegen betaling van ƒ9 .60 per  stel verkrijg -
baar  zjjn . 

Aanwjjzin g in loco zal plaats hebben el-
ken Woensdag, de besteding voorafgaande, 
dus middags te twaalf uren. 

Zegt het voort. 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente  nabij  '.« 6'racenhage, zullen 
op Zaterdag den 17 Februari 1883, des voormid-
dags ten 11 ure, op het s in het open-
baar aanbesteden: 

e verbouwing en uitbreidin g van 
de Gemeenteschool. 

Nader  omschreven in het bestek en de tee-
keningen, liggende ter  inzage ten , 
alwaar tevens de gedrukte bestekken en de 
teekeningen tegen ƒ 2 per  stel op aanvrage 
verkrijgbaa r  zjjn . 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op g den 12 Februari a. s. des 
namiddags ten twee ure. 

e inschrijvingsbiljetten worden vrachtvrj j 
ingewacht vóór den l ö Februari e. k. 

j  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 13d'"  Februari 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No 353. 
t leggen der  tweede spoorbaan 
tusschen het station l 
en het aansluitingspunt der 
spoorwegen van Breda naar 
Zwaluwe en naar l 
nabij  Breda; het wijzigen van 
sporen en wissels op de stations 

r  en , met 
inbegrip van het leveren en ver-
werken van baUast en het ver-
richten van daarmede in ver-
band staande werken, ten be-
hoeve van den spoorweg van 

l naar  Breda. 
e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -

ving, volgens jj  50 van het bestek. 

t bestek ligt van den 2411™ Januari 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  C. W. P. G te
delburg en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van /2.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den  Februari 1883, des voormiddags 
ten 10:l/, ure te . 

utrecht, den 22n"  Januari 1883. 

~ ~ VAL DEliïERS 
. Beltweg N"  3. 

Gecomprimeerde Aspl ial twegen en dit o Uorsoli vloeren. 

Werken in k voor  T ro t to i r s , S k a t i i i ï - l t i i i k s , , 

. 

- en . W inke l - en . Gangen, Veranda's, 

B r u g - en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindeljjk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek. k S0, Amsterdam, ot bi) den r 
(1. G. S  Beukstraat F. 02, te Arnhem. 

De Directeur, W. PATON . 

N

B o e k h a n d el . G .  C z ., A m s t e r d a m. 

L I C H T D R U K T O E S T E L L E N 
van het beste soort Teakhout, dat au geen werking onderhevig is, met flink e 

, Veeren en met zwaar  Spiegelglas. n fabrikaat . 10X goedkoo-
pur dan de buiteiilanilsche, die tevens van veel minder  kwalitei t hout zijn. 

Aanvragen en inlichtingen franco. 

t eenigst goede soort, aan roUen van 10 r  lang en 0.75 . breed. 
, , N van prim a 

e en Engelsche huizen, tegen dunzeltden prij s berekend. 

(Op  aanvrage, s gratis.) 
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IJZERSLAKSTEENE N (0.25 x 0.125 x 0.065) 

27 Jan. 1883. 

S. . E . 
Binnen-Amstel 109, . 

A !

E 

gPMITHftlRfl,, -
j Y & ,  £ 

S BOC  Frères. E £ 
5 , S ft  C°, E £ 
a> bij  de Vertegenwoordigen en : £f 

5 n r c  o., 5 

OoBtzeedjjk 248,

. 

. 
. 

T . 
. 

. 

. 
- & . 

. 
. 

. 
. 

Voor n en Pr i j sopgaven 
zich te wenden aan den Vertegenwoordi-
ger voor

3C Achterburg wui A m s t e r d am 

AVENU E  27. 
. 

Eigenaars van groeven van , n 
Zandsteen van E en van -

. 

1879. 

Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst le . Bekroning 
t*» ,  en 4*« graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en POSTP A B A , A NSË N. enz 

N A Z N . , 
, 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurree-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 
A T 

b\j  groote en kleine partgen. 

. E 

en S l é r é o l y p p - l n r i e l i l i n g 

e ondergetcekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Plie>t.l l t l i««rapli l i : , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Phoioilnro-
(raphii - voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne - voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . ti .  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  PlielallthograpiilF , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

. 

van brons e:i staal met g r a a d v e r d e e l i n g , 

Prij s / . 

VAN 

P H O T Q - L I T H O G R A P H I E 
É S. . 

, - en andere 

N 

voor , Architecten, , 
Teekenaars. enz. 

Geê'mailleerd-ijzeren , , enz, 

. 

_ j r a j B g ? n i e a i i , Areh i^n .Bo i iwk i l l ld lge n en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt 

"  T W ^ m i ^ m *  reproduceren, die volkomen en met de mees e' 
juistheid aan de originelen gelijk zjjn 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 
O. Z. foorlmrgmal 11), 

. G E B . 

. , 
N V A N 

STOOMKETELS i\ WEKKTIIGEJV. 
e Tuin en , 

Bickerstraat 
. 

Gedrukt by ö. W. ran der  Wiel  0>., te;Arnliem. 

E G N " . 5. G 3  1883. 

A.W.W. 
AltONNE  Y.S'Y /' 2.25 per  3 maanden of wel /es gulden per jaar  hij 

Bureau der e van "Architectur a et Amicitia: !-V\' , | vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
r  F. \V. VAN T ]()/. 

' ilia: [AN S  ... 
C. li. S S cn A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  het (ïenootschap te adresseeren aan 
den l'̂ -Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

Alle andere stukken en advertentiën aan het u van De Opmerker^ 
t V . 28 te Arnhem. 

/ 7.50 cn Nederlandsen ë /'9. . hij  vooruitbetaling. 
, a<l 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent por  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt ber icht : 

10. dat als Buitenleden van het Genootschap zich 

hebben aangegeven de heeren: 

A . A . J . , te ; . , te 

; W . T u y n m a n , te ; 

F . J . N ieuwenhu is, te Ut rech t ; J . Post, te A r n h e m ; 

20. dat ontvangen is van het h Consulaat 

en gedeponeerd op de leestafel in de S o c i ë t e i t z a al het 

p rog ramm a van de prijsvraa g voor een Nat ionaal -

nument , op te r ichten te , ter  nagedachtenis van 

V i c t o r  E m a n u e l, eersten g van ; 

30. dat op de prijsvraa g voor  een Schoorsteenman-

tel zij n ingekomen vijftie n antwoorden, onder  de motto's: 

1. n naar  werken. — 2. . — 3. a — 

4. . — 5. Paula. — 6. T o t studie. — 7. A u -

daces fortun a juvat . — 8. Francois premier . — 9. A . — 

10. Oranje-Nassau. —  11. Z eg m i j , waarin faalde 

i k ? — 12. S. P. Q . — 13. Bi j  den haard. — 14. S tu-

die. — 15. Oranje-Nassau. 

e antwoorden zij n in handen gesteld van de 

Commiss ie van Beoordee l ing, bestaande uit de heeren: 

A . C . Ble i js, B . de Greef J z n ., beiden te A m s t e r d am 

en F . J . Nieuwenhuis te U t r e c h t ; 

40. dat Woensdag 7 Februar i 1883, des avonds 

te 8 uren precies, de 802e Vergader ing zal plaats 

hebben in "  alhier . 

t p rogramm a van dien avond is, als volgt: 

10. n en voorstel len van het Bestuur. 

20. B i jd rage : Geschiedenis der  B o u w k u n s t, door 

den heer  Jan Spr inger. 

30. B i jdrage : Beeldhouwkunst bi j  de Gr ieken, door 

den heer E . van den Bossche. 

40. Ui tschr i jv in g van eene gewone prijsvraag . 

50. Op loss ing van vragen. 

de iste-Secretaris 

C . B . Posthumus . 

( A . et A . ) T . 

 W . J .

 31. 
r  de intrige s van Co lbe r t , die zich na den dood 

van n in alle opzichten wild e onderscheiden en 

zich nu ook met de plans van het  inl iet , 

werd u bij  den kon in g in verdenking gebrach t, 

niet vo lkomen voor  zij n taak berekend te zijn . u 

was, zijns inziens, veel te bekrompen van geest voor  het 

ontwerpen van een ingang aan het paleis van zulk een 

macht ig vorst; terwij l naar  zijne meening het project 

duideli j k de kenmerken droeg van een verouderden 

smaak. A l l een d a n, wanneer  alle architecten van Pa-

rij s werden ui tgenoodigd plans in te leveren, met de 

belofte dat het door den g 't best geoordeelde 

zou worden u i tgevoerd, mocht men verwachten een 

groot kunstwerk totstand te brengen. Z oo viel u 

en werd een pri jsvraa g uitgeschreven voor de verdere 

vol tooi ing. 

Thans zij n wij  genaderd aan een t i jdperk , waarin de 

tweede reeks van werken, die onder k V 

werden u i tgevoerd, een aanvang neemt en die geheel 

den stempel dragen van zijne nieuwe regeering. e 

periode kenmerkt zich door  twee karakter t rekken : eens-

deels de onloochenbare t r ium f der  kolossale o rde, an-

derdeels het doen vervallen van de zichtbare daken. 

c groote, hooge d a k e n, zoo oud als F r a n k r i j k , wer-

den veroordeeld als onnutte aanwassen, als burgerl i jk , 

j a men g ing zelfs z óó ver  ze ant i-koninkl i j k te noe-

men. t is een vreemd verschijnsel, dat deze geheel 

e omwente l ing, die Serl io en zijne kolonie 

tevergeefs te Fontainebleau hadden gepredikt, na hon-

derd jaar  toch zegevierde en door  wien? r een 

dokter der  Parijsche Universi te i t ! 

O n d er de projecten, die Colbert werden voorgelegd 

en die in den herfst van hetzelfde jaar  werden tentoon-

gesteld, bevond zich een, dat de algemeene opmerkzaam-

heid tot zich trok . t was niet onderteekend en nie-

8 / 
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mand vermoedde den vervaardiger. e goed-uitgewerkte 

teekening stelde voor  een lange ri j  van twec-aan-

twee gekoppelde zui len , rustende op een massieven on-

derbouw. n de op deze zui len rustende kroonli js t 

verhief z ich eene eenvoudige balustrade, waarachter 

het platt e dak was verborgen, en welker  horizontale 

lijne n zich scherp tegen den hemel afteekenden. N o ch 

in den onderbouw, noch tusschen de zuilen werd eenige 

l ichtopening waargenomen. 

Co lbe r t , zelf zeer  weinig kunstenaar, had zich om-

r ing d door  een soort van geheimen raad, bestaande 

ui t mannen der  wetenschap cn der  kunst en waarvan 

Char les Perraul t de ziel was. Perraul t nu had twee 

broeders, waarvan de jongste dokter  in de medici jnen 

was en in alle mathematische vakken ervaren; boven-

dien was hij  een goed natuurkundig e en uitstekend 

teekenaar  voor  bouw- en werktu igkunde . Char les Per-

raul t deelt in zijne m é m o i r es mede, dat de eerste ge-

dachte van de p é r i s t y l e van h em zelf u i tg ing , doch door 

zij n broeder  C laude Perraul t in teekening was gebracht. 

Co lbe r t , die met het door  Perraul t aangeprezen ont-

werp bijzonder  was ingenomen, geraakte niet weinig 

in verlegenheid toen de architecten . die gezamenli jk het 

u veroordeelden, thans ook een scherpe 

crit ie k uitoefenden tegen de zoo hooggeroemde p é r i -

style. Ten einde r a a d, gaf hij  Perraul t bevel de-

plans van dc concurrenten naar  Bernin i te e te 

zenden, vanwaar  hij  het licht verwachtte, dat door 

hem tevergeefs te Parij s werd gezocht. Perraul t vo l-

deed aan het beve l, doch vergat de teekeningen van 

zij n broeder  in te pakken en bewaarde die zorgvu ld i g , 

om daarmede opnieuw voor  den dag te kunnen k o m e n, 

wanneer  het oogenbl ik gunst ig zou zijn . T o en de 

e architect de plans van u als de 

minst gunstige veroordeelde en de voorkeur  niet 

kon geven aan een der  andere projecten, maande men 

den g aan, den r idder  Bern in i zelf uit e te 

doen ove rkomen; want indien deze kon besluiten zij n 

vader land te ver laten, dan zou het  zeker  het 

eerste paleis van E u r o p a worden. 

Bern in i , reeds 68 jaar  o u d, weigerde zijne zonnige 

luchtstreek te ver laten, doch verklaard e z ich bereid 

tot het leveren van schetsen. T en tweedemale werd 

B e r n i n i , en nu door  een e igenhandig schrijven van den 

, u i tgenoodigd. Tegel i jkert i j d drong de g 

bi j  den Paus en bij  zij n gezant te e aan, den r id -

der te bewegen e te verlaten. 

Bernin i bezweek eindeli jk voor  de schitterende aan-

biedingen en g ing in 1665 naar  F r a n k r i j k , waar  hij 

i n alle steden met de grootste onderscheiding werd 

ontvangen en te Parij s aangekomen , het hotel F r o n -

tenac be t rok , dat op 's s bevel voor  hem was 

ingericht . 

T o en hij  met zij n ontwerp gereed was, werden de 

teekeningen, die men hem verzocht had geheim te 

h o u d e n, in een kabinet opgehangen, waar, behalve 

Colber t en C h a n t e l o u, n iemand toegang had. Char les 

Per rau l t , d i e, zooals men denken kan , brandde van 

nieuwsgier igheid om de teekeningen te z ien, wist den 

heer  Foss ier, die aan Bern in i was toegevoegd, te misleiden, 

 door  zich den schijn te geven alsof hij permissie van 

Colber t h a d, om tot het kabinet te worden toegelaten. 

'Bernin i vond in Perraul t een heftigen tegenstander; 

terwij l ook u met zijn e vr ienden en de overige kunste-

naars, die z ich al len gekrenkt gevoelden door  de bu i -

tengewone eer, den vreemdel ing ten deel geva l len, 

den gemcenschappcl i jkcn vijan d geducht bestreden. T o t 

overmaat van ramp sloeg de haat van de meesters over 

o]> het werkvolk . Bernin i had e metselaars 

medegebracht, daar  hij , evenals Cel l in i vroeger, meende 

dat de Franschen niet dan voor  het ruw e werk geschikt 

waren. t Fransche werkvol k achtte zich daardoor 

beleedigd en vroeg een wedstrijd . e werden 

door  iedere parti j  zes voet hooge muren gemetse ld, 

gedekt door  een gewelf, dat door  middel van belas-

t in g werd beproefd. t gewelf der n bezweek 

bi j  deze proef, tot niet ger inge vo ldoen ing van de Fran-
schen , die hen nu hartelij k konden uit lachen. 

Colbert lachte niet, daar  hij  niet meer  wist hoe z ich 

uit dit wespennest te redden. r  den voortdurenden 

raad zich voor  de n inacht te nemen, begon 

hi j  en met hem de g het vertrouwen in Bernin i 

te verliezen. N u zag Perraul t zijne kans schoon en 

schreef een cr i t r ie k over  Bernini ' s ontwerp, waarin hij 

z ich niet vergenoegde met op bouw kunstige gebreken 

te wijzen, doch tevens de indeel ing als ongeschikt te 

veroordeelen. Colbert en vele anderen werden daar-

door  gewonnen. W at zou men echter  doen? n 

i kon den m a n, die met zooveel eerbetoon was ont-

vangen, niet als onbekwaam naar  huis zenden, a lvo-

 rens hij  iets had uitgevoerd. 

Bernin i stoorde zich echter  weinig aan de opposi t ie, 

 en werkt e bedaard voort . n 17"  October  1665 

werd de eerste steen met groot ceremonieel door  den 

g ge legd, en de fundamenten daarna tot boven 

den grond opgetrokken. Co lber t , gehoor  gevende aan 

de inblazingen van Perrau l t , maakte het den kunstenaar 

echter  zoo lastig met het voor tdurend aanbrengen van 

wi jz ig ingen, dat B e r n i n i , de plagerijen moede, zij n ver-

langen te kennen gaf om ontslagen te worden. C o l -

bert gaf zich wel den schijn alsof hij  Bernin i wild e 

behouden; doch zorgde intusschen , dat de g het 

ontslag bekracht igde. k V gaf hem een 

schitterend afscheid, schonk hem 3000 louis d 'o r , 

met een jaar l i jksc h pensioen van 12000 l iv res, en 

beloofde h e m, dat zij n plan stipt zou gevolgd worden 

door  zij n leer l ing o . 

Perraul t nam nu de gelegenheid waar  om nogmaals 

eene brochur e uit te geven. Teneinde den g van 

zijn e belofte te kunnen onts laan, schreef hij  dat eerst-
genoemde aan Bernin i had opgedragen het  te 

sparen, doch dat deze het geheele gebouw, zoowel 

van binnen als van bui ten, van nieuwe gevels wi ld e 

voorzien en daardoor  de schoone gedeelten van F ran s

en k  moesten worden prijsgegeven. r 

geen gevo lg te geven aan den wensch des , 

was deze, meende h i j , niet verpl ich t zijn woo rd, aan 

Bern in i gegeven, te houden. , door  Perraul t 

omgekoch t, liet zich bewegen Parij s te ver laten, en na 

zij n vertrek werd van het geheele plan afgezien. e 
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fagades van t en r  werden dus gespaard; 

doch men begreep n ie t, aan welk gevaar  men zich 

blootstelde door  den hoofdingang te doen vervaardigen 

door  een dilettant . W e l d r a zou men gewaar  worden, 

dat hij  het oude  evenmin ontzag en het door 

de meerdere hoogte van den nieuwen gevel eene zeer 

weinig fraaie verandering moest ondergaan. 

Betreurenswaardig mag het worden genoemd, dat 

door  allerlei intrige s het ontwerp van Perraul t werd 

u i tgevoerd; vooral omdat onder  de ingezonden ant-

woorden een ontwerp voorkwam van de hand van Jean 

, dat geheel in overeenstemming was met het 

ontwerp van . n het groote werk van Blondel 

is dit ontwerp, benevens dc projecten van Bern in i , 

u en Perraul t opgenomen. 

T o en eindelijk tot den bouw der  péristyle besloten 

was, deden zich terstond nieuwe moeil i jkheden v o o r i 

door  het totaal gemis van technische kennis bij  den 

ontwerper. Teneinde daaraan tegemoet te komen, werd 

Perraul t bijgestaan door  een raad van toezicht, waarin 

u en n zittin g hadden, onder  presid ium van 

Colbert . 

n 1666 werden de fundamenten van Bernin i opge-

ru im d en met den opbouw begonnen, die met zulk 

een spoed werd voortgezet, dat de facade in 1670 op 

het beeldhouwwerk na vol tooid was, met uitzondering 

van het frontespice, dat eerst in 1674 gereedkwam. 

Bi j  dezen bouw is een zaak niet gemakkel i jk te be-

gri jpen . t kan de commissie toch niet ontgaan zijn , 

dat de gevel van Perraul t 548 voet lang was; terwij l de 

geheele afstand van de beide vleugels slechts 476 voet 

bedroeg en het l ievelingswerk van , de gevel langs 

de Se ine, dus verborgen moest worden achter  eene 

nieuwe facade, wild e men dezen misstand niet behouden. 

O ok de hoogte was zoodanig, dat de balustrade aan de 

plaatszijde boven het dak uitstak en het werk van -

mercier  eene zeer  ongunstige wijzigin g moest onder-

gaan , om deze van die zijd e aan het oog te onttrek -

ken. V o eg hierbi j  dat de ramen, die op last der  com-

missie in het stylobaat waren aangebracht, weder 

moesten worden dichtgemetseld, omdat zij  niet in de 

as van die van den achtergevel  stonden, waardoor  een 

misstand in de zalen ontstond , en men zal begrijpen 

dat de geheele kolonnade slechts eene decoratie is, 

niet in de minste harmonie staande met het

noch wat sti j l , noch wat indeeling betreft, en die uit 

di t oogpunt beschouwd zeker  zeer  weinig den lof ver-

dient, die haar  nog hedentendage wordt toegezwaaid. 

Tene inde tegemoet te komen aan het gebrek aan 

overeenstemming in lengte en hoogte van de kolon-

nade met de bestaande gebouwen, maakte Perraul t 

een ontwerp, waarbi j  de att iekverdieping aan de plaats-

zijd e werd vervangen door  eene hoogere verd iep ing, 

versierd met 140 karyat iden ; welk plan echter  niet is 

u i tgevoerd, maar  vervangen door  eene verd iep ing, 

in hoogte en v o r m ongeveer  geli jk aan de l e verdie-

ping. Slechts in de d é t a i l s is eene weinig merkbar e 

verander ing gebracht. r  deze wijzigin g is het werk 

van t en r  van een zijner  schoonste sie-

raden beroofd. e gevel van u werd bedekt door 

1 een nieuwen in den geest van de ko lonnade; doch de 

ko lommen door  pilasters vervangen. A l deze werken 

waren in 1680 nog onvol too id; laatstgenoemde gevel 

stond zelfs nog op zich zelf, hier  en daar  slechts met 

. den ouden gevel verbonden; geheel onafgedekt en nog 

voorzien van steigers, toen de geldmiddelen , die jaar -

lijk s voor  het  in mindere mate werden toege-

staan , geheel werden gebezigd voor  de groote werken 

te Versai l les , die schatten verslonden. 

N a deze werkzaamheden treedt een tijdper k van sti l -

stand i n , waarin het  door  de verplaatsing van 

het hof naar  Versai l les, in zijn onafgewerkten staat 

aan weer  en wint i was prijsgegeven en na verloop van 

weinige jaren het aanzien van eene r u ï n e verkreeg. 

Zi j n groote vijanden waren vooral allerlei groote en 

klein e ambtenaren van de , die onder  verschil lende 

voorwendsels gedeelten ter  bewoning betrokken en 

daartoe de groote zalen verdeelden in een ontelbaar 

aantal kamers, entresols, enz. J a, men g ing zelfs zoo-

ver , dat zij  die er  paarden op nahie lden, ook gele-

genheid vonden die te stallen. 

Onder k X V poogde de heer e y 

wel eenige verbetering daarin te b rengen, en werd de 

architect Gabriel met de restauratie belast, maar  be-

halve het herstellen van de inmiddels vervallen ko lon-

nade en het verbinden van den gevel langs de Seine, 

werd niet veel uitgevoerd. O n d er k X V T werd 

aan Soufflot de restauratie opgedragen ; doch deze ver-

mocht nog minder  dan G a b r i ë l . 

Eerst met het optreden van den man , die orde in 

geheel Frankrij k stelde, kreeg het  eene vaste 

bestemming en werd het ingericht tot museum van 

de veroverde schilder- en beeldhouwwerken; terwij l 

enkele zalen ter  beschikk ing van geleerde genootschap-

pen werden gesteld. 

Napoleon vond in de voltooi ing van het  en 

de vereeniging daarvan met tie  de verwezen-

l i jk in g van zijne grootsche denkbee lden, met welker 

ui tvoerin g de architecten Percier  en Fontaine werden 

belast. 

e kolonnade werd ten tweedemale geheel geres-

taureerd en de facade langs de Seine gebeeldhouwd 

en afgedekt, waarmede tevens de laatste sporen van 

den gevel van u verdwenen. A a n de plaatszijde 

moest de vraag nog worden opgelost, op welke wijze 

de bovengedeelten van de vier  facaden zouden worden 

vo l too id , daar  de zuilenri j  voor  4 / ( , gedeelte gereed 

was, het attiek van t nog voor  7 / i -i wal behou-

den en met het overige ' / | , gedeelte nog moest wor -

den aangevangen. 

r  een ge lukk i g toeval was dus de oeconomie 

op de hand van den goeden smaak en bleef het attiek 

gespaard. l de verschil lende genootschappen 

voor  wetenschap en kunst, door  den r geraad-

pleegd , adviseerden overal de att iekverdieping te be-

houden , besloot Napo leon later  echter  uit eigen bewe-

g ing tot den bouw van de hoogere pseudo-klassieke 

zui lverdiepin g voor  de dri e v leugels, met behoud van 

het oorspronkel i jk e attiek boven den westelijken vleugel. 

e vereeniging van het  met de
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mocht Napo leon niet vo l too ien, doch dit reuzenwerk-

bleef weggelegd voor  zij n neef, die als Prins-president 

i n 1852 aan V isconti opdroeg een definitief plan voor 

dc vereeniging te maken , daar  dc plans van Percier 

en Fonta ine reeds « a r en terzijd e gelegd. V a n deze 

plans was slechts een begin gemaakt met een galerij 

tegenover  die van k V en deze voor  nog geen 

130 meter  tot dc tweede kroonli js t opgetrokken. 

e maanden na de opdracht diende V isconti zij n 

ontwerpen i n , die terstond werden aangenomen en met 

welker  ui tvoer in g onmiddel i j k werd begonnen. O n d er 

het tweede k werden dc werkzaamheden met 

bui tengewone krach t voortgezet; zoodat het grove werk 

den i "  Januari 1856 geheel gereedkwam cn dc orne-

mentatic reeds een jaar  later  was vol tooid. N a den 

dood van V i s c o n t i , aan het einde van 1853, werd de 

architect l met de ui tvoer in g belast. 

t plan van V isconti bestaat uit het door t rekken 

van dc noordeli jk e galer i j , tot aan een dwarsvlcugel 

aan dc noordzijd e van het houvre, in dc r icht in g van 

de Apo l l oga le r i j ; het plaatsen van dri e pavil joenen 

aan de noord- cn zuidzijd e van de Place du Carrousel 

i n het ver lengde van de noord- en zuidvleugels van 

het oude , en het vercenigen van de hoekpa-

vi l joenen door  middel van een v leuge l, rechthoekig 

op dc groote galeri jen. Bui tendien werden de door 

deze sch i kk in g gevormde binnenpleinen op twee plaat-

sen door  dwarsvleugels doorsneden, waardoor  aan 

weerszijden dri e binnenplaatsen ontstonden. 

t groote ple in , Place du C a r r o u s e l, werd beplant 

en als square aange legd, waardoor  het gezicht op de 

 eenigszins benomen word t cn daarmede het 

gebrek van het niet in cene lij n val len van de assen 

der beide paleizen. 

t deze bouwwerken werd een der  grootste pa-

leizcnmassa's ter  wereld vol tooid. k spreek van 

palc izenmassa, daar  toch de in zoo verschi l lende 

stijlen opget rokken gedeelten niet als een geheel k u n -

nen worden beschouwd. W a ar men zich ook plaatst, 

overal ontwaart men verschi l lende t i jdperke n der  kunst 

naast e lkander, cn is dit ook al nutt i g voor  de studie 

der kunstgeschiedenis, men kan het slechts betreuren, 

dat niet naar  meerdere eenheid is gestreefd, door  de 

motieven van den eersten bouwmeester, met de noodige 

afwissel ing, te volgen. V a n al het later  bi jgebouwde 

is niet é én gedeel te, dat in schoone verhoudingen cn 

fijnheid  van bewerk ing daarmede kan wedijveren. W e l 

zij n in het ontwerp-Visconti de hoofdli jnen gevo lgd; 

doch de boven eiken ko lom der  galerij  gebroken lijst , 

waarboven een beeld is geplaatst, verder  het terug-

spr ingen van de muurwerke n daarboven en het vo lko-

men doel loos plaatsen van de ko lommen voor  de pa-

vi l joenen , mogen worden aangemerkt als zoovele 

motieven in strij d met den goeden smaak. t beeld-

houwwerk aan deze gevels, hoe rij k ook aan motieven , 

kenmerkt z i c h, evenals dat aan het door  den eersten 

Napo leon gebouwde , door  een d rooghe id, die ongun-

st ig bij  het oudere afsteekt. 

e ik mij  eenige aanmerk ingen hebben veroor loofd 

op dit reuzenwerk, toch dient erkent te wo rden, dat 

de aanschouwing dezer  gebouwen een overweldigenden 

indru k maakt van r i jkdo m en pracht , die lang zal 

voort leven in dc her inner in g van eiken reiz iger, die 

voor  dc eerste maal dit monument van bouwkunst 

bezoekt. 

E E T 

( A . e t A . ) N E . 

t vers van h e reciteerde mij n vr iend , 

toen w i j , na een vervelende reis op een snikheeten 

Augus tusdag, te z in het "  wat ver-

k w i k k i n g zochten cn onder  het genot van een glas 

r  de zon achter  dc torens van het a loude 

Co lon ia zagen ondergaan. 

e statige d o m, toen nog niet geheel vo l too id, de 

fantastische spitsen van dc talrijk e ke rken, dc gr i l l ig e 

gevel toppen, alles baadde zich in een zee van g loed. 

V a d er n stuwde ka l m zij n b londe golven voor t , 

een plecht ig k lokge lui deed zich in de verte hoo ren, 

en dc il lusi e zou vo lkomen geweest z i jn , indien niet 

1 tal van etende, d r inkende, pratende en lachende -

lenaars in onze onmiddel l i jk e nabijheid gezeten hadden. 

T o ch was de eerste indru k een overweld igende, en 

wij  waren bcgee r i g, den volgenden dag dc stad in te 

g a a n, om enkele bouwwerken op ons gemak tc k u n -

: nen bestudecren. 

r  wij  slechts over  weinig tij d te beschikken had-

d e n, en geen lust gevoelden om als "  overal 

ron d te d raven, vooral niet in de hondsdagen, beslo-
1 ten wi j , l iever  enkele bouwwerken goed te beschou-

! wen en het over ige slechts een vlucht igen bl i k te 

gunnen. 

N a een kor t bezoek aan den d o m, die ons niet bi j -

zonder  aant rok , daar  vooral het nieuwe werk al zeer 

d roog cn weinig  is, g ingen wij  daarom 

onmiddel l i j k naar  de kerk van , wier  schi l-

derachtige toren mij  aanstonds belang inboezemde. 

n werd gebouwd in het laatst van dc twaalfde 

en het begin van dc dertiende eeuw, dus in het ti jd -

perk , toen dc c kunst haar  hoogsten bloei be-

reik t had. c ker k is een basil iek met dri e schepen, een 

hal f -c i rkclvormig e absis cn twee k ru isa rmen , die even-

eens in hal f-c irkelvormig e absiden eindigen. Boven 

het krui s verheft zich een massieve toren , die , door 

vier  sierlijk e traptorentje s omgeven, door  een s lanke, 

met leien gedekte spits wordt bekroond. e zijsche-

pen , die tamelij k smal z i jn , hebben evenveel traveen 

als het m iddensch ip, zoodat de gewelven langwerpig 

zijn . e langwerpige gewelven komen slechts 

in de laatste periode van den n stij l v o o r , 

en wijzen op dc reeds naderende Goth iek. c gewel-

ven boven het middenschip zij n v ie rkan t , doch heb-

ben gcwelfr ibben. e pi j lers , die de schepen scheiden, 

zij n v ierkant , slechts door  een eenvoudig li jstkapiteel 

afgedekt, cn aan dc achterzijde van een muurzui l t j e 

voorz ien, dat dient om den b o o g, waarop de gewel-

ven rus ten, op te vangen. n het middenschip tref t 

men boven de pijler s bundelzui len aan, die op kraag-

stecnen zij n geplaatst, en dienen om dc gewelfribben 

t c dragen. l overigens aan dc kerk overal de 

rondboog v o o r k o m t , heeft men voor  het tr i for iu m spits-

bogen aangewend. Fraa ie radvensters zijn boven de 

absiden aangebracht, terwij l de koornissen door  de rond -

gaande arcadengaleri jen, die zoo kenschetsend zij n voor 

de e , omgeven worden. O ok de 

toren vertoont deze galer i jen, doch hier  als nissen be-
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handeld. e ker k is zeer  goed u i tgevoerd, en tame-

lij k wel geconserveerd; de k leur  van het inwendige is 

echter  niet zeer  passend. 

V a n n begaven wij  ons naar  het raadhuis , 

welks door f uitstekend gerestaureerde faca-

den en loggia aan velen mijner  lezers door  de photo-

graphi c bekend zal zijn . k zal thans dit fraaie ge-

bouw niet nader  bespreken, daar  het mij n doel slechts 

is, de e bouwkunst aan den n te be-

handelen. 

N a het s bezochten wij  de door  Z w i m er 

gebouwde synagoge, en togen na een kor t bezoek, 

dat misschien door  het lieve dochtertj e , dat ons 

in den tempel rondle idde, langer  gemaakt werd , dan 

ons plan was geweest, naar  S t . - A p o s t e l n, een van de 

meest belangwekkende kerken der  stad. 

O o k hier  ziet men weder  de dri e koorn issen, doch 

boven het krui s verheft zich geen toren , maar  een acht-

kante koepel. e torens zij n aangebracht, twee ronde, 

terzijd e van het oostkoor, en een aan de noordzijd e 

van den westelijken geve l, vierkant in p lat tegrond, en 

op mij n schets niet zichtbaar. Vergel i jk t men -

ti n met S t . -Apos te l n, dan ziet men met hoeveel v in -

d ingr i jkhei d de e architecten afwisseling wis-

ten aan te brengen zelfs daa r, waar  dezelfde hoofd-

gedachte hen leidde. e radvensters boven de absiden 

zij n vervangen door  reeksen van nissen. t l icht 

valt rechtstreeks in door  vensters in den koepel aan-

gebracht. m de absiden loopen weder  de be-

kende booggaler i jen om. 

e wanden zij n aan de buitenzijd e door  l isenen, nis-

sen , halfzuilen met teerl ingkapiteelen en rondboogfrie-

zen rij k georneerd. e kerk wordt door  vri j  groote 

rondboogvensters goed ver l ich t , en heeft niet dat som-

bere , wat velen n kerken eigen is. V a n b i n -

nen vertoont S t . -Aposte ln dri e schepen , die door  pijler s 

gescheiden zijn . e pijler s zijn niet zoo eenvoudig 

als die van , maar  bezitten om den andere 

halfzui len, die tot onder  het gewelf door loopen en van 

teerl ingkapiteelen voorzien zijn . A a n de achterzijde 

hebben alle pijler s muurzu i len , die de gewelven van 

de zijschepen dragen. r  de zijschepen half zoo 

breed zij n als het m iddensch ip, zij n alle gewelfvakken 

v ierkant , wat meestal in den n tij d het ge-

val is. e zesdeelige gewelven, die het middenschip 

a fdekken, toonen evenals de gewelfr ibben en de bun-

delzui len, die tusschen het t r i for iu m zij n aangebracht, 

dat deze ker k ui t den laatsten tij d van den n 

tij d dagteekent. t tr i for iu m heeft rondbogen en is 

wat eenvoudiger  dan dat van . O ok deze 

ker k is vri jwe l bewaard, maar  de tooi van het inwen-

d ige is niet zooals men dat ver langen zou. 

t is de moeite waa rd, op te me rken, dat de aan-

leg met dr i e k o r e n, die alleen te , te , 

te d en te N o y on te vinden is, door  de m id -

deleeuwsche bouwmeesters later  niet meer  werd toe-

gepast , maar  dat eerst de e zich er  weer 

van bediende, en er  een pracht i g effect mede bereikte. 

k zal u nu van onze omzwerv ingen door n 

niet meer  verhalen. W i j  bezochten natuurl i j k de G a-

ler ie, het , het G u r z e n i c h, voeren per  boot 

naar  F l o r a , ko r to m deden al datgene wat onze tij d 

ons toeliet, en gingen den volgenden morgen naar  Bonn. 

Behalve de twee hu izen, waarin de onsterfelijk e Beet-

hoven heet geboren te z i jn , en die wij  als hartstoch-

telijk e musici niet ongezien mochten la ten, bezochten 

wij  nog de . r  ik geen gelegenheid 

h a d, van deze fraaie ker k een schets te m a k e n, kan 

i k volstaan met de mededce l ing, dat zij  een -

maansche basil iek is, met vier  torens en een achtkan-

ten koepel op het kruis . 

s namiddags lieten wij  ons overzetten naar  het 

nabijgelegen , dat in zij n ker k een 

der interessantste monumenten der n bezit. 

e kerk bestaat uit twee verd iep ingen, die door  een 

ronde, met een balustrade omgeven, opening in ge-

meenschap zijn . Vanb innen is de bovenkerk door 

een wenteltrap te bere iken, terwij l ook nog vanbui-

ten, aan de zuidzi jde, een tra p is aangebracht, maar 

di e niet tot het oorspronkel i j k plan schijnt te behoo-

r e n , althans niet in zij n tegenwoordige gedaante. 

t muurwer k van de benedenkerk is buitengewoon 

zwaar, dat van de bovenkerk veel l ichter . e ge-

heele kerk is zeer  eenvoudig. V l a k k e pi j lers , door 

l i jstkapitcclc n afgedekt, schragen de gewelven. Slechts 

de koorparti j  is iets rijke r  behandeld. e gewelven 

zij n vrijwe l kwadratisch en hebben geen gewelfr ibben; 

de kerk dagteekent dan ook nog van v ó ór 1150. e 

slanke toren, die zich boven het krui s verheft, toont 

een wat rijke r  behandel ing dan het over ige, en is mis-

schien wel uit iets later  tijd . O m de kerk loopt aan 

de zu id -, oost- en westzijde, en ten deele ook aan de 

noordzi jde, een sierlijk e ga ler i j , die elegante ko lom-

metjes heeft en door  een leien dak is afgedekt. e 

galerij  is op twee plaatsen uit de kerk te bereiken. 

e vensters zij n klein en niet ve len, en kunnen door 

de dikt e der  muren niet veel l icht verspreiden. A a n 

de noordzijd e van het kruisschip bevindt zich een vier-

lobbi g venster, dat door  zij n gr i l l ighei d aan die van 

S t . -Qu i r i n te Neuss her innert , en waarschijnlij k tegen 

het laatst der  twaalfde eeuw eerst is aangebracht. W at 

deze kerk vooral merkwaardi g maakt zij n de muur -

schi lderingen , die men erin aantreft en d ie, wat de be-

nedenkerk betreft , zeker  nog v ó ór 1150 vervaardigd 

werden. Behalve een tapijtachti g dessin langs de borst-

wering, zij n ook verschil lende voorstel l ingen uit de . 

Schrif t aangebracht: de verheerl i jk in g en het lijde n 

van den Za l i gmaker , de verdr i jv in g der  wisselaars uit 

den tempe l, apostelen , profeten, enz., verbeeldende. 

e figuren zij n zeer  na ïe f, doch hebben veel stij l en 

zij n in zwarte omtrekken met v lakk e kleuren bewerkt. 

Zi j  zij n van een zeer  decoratief effect, hoewel zij  hier 

en daar  nogal geleden hebben, en niet altij d goed ge-

restaureerd werden. 

V a n f te ruggekeerd, vertrokke n wij 

nog dienzelfden avond naar r en gaven een 

dag aan het Zevengebergte, waar  vooral het natuur -

schoon ons aantrok , hoewel het toch ook niet aan 

bouwkunst ig genot ontbrak , daar  wij  de r u ï n e -

te rbach, een helaas verwoeste Cistercienser  klooster-

ker k , in n stij l , bezochten. W i j  toefden 

daar  echter  te ko r t , om een schets te kunnen maken. 

e avond werd te k doorgebracht en wij 

stoomden met de laatste boot naar , om het 

A h r t h a l te bezichtigen. k waag mij  niet aan een 

schi lder ing van deze schoone streek, het a der 

e schi lderschool, en zal u maar  niet ver-

halen , hoe wij  te Wa lpo rzhe im „ i m Sanct Peter"  A h r -

blu t d r o n k e n, noch hoe wij  te A l tenahr  forellen aten. 

Gaarne hadden wij  eenigen tij d te Ah rwe i l e r  getoefd, 

waar  veel schi lderachtige bouwwerken ons oog trok -

ken , en waar  de kerk met haar  interessante emporen 

ons een studie waard scheen. 

e tij d ontbrak echter, en wij  spoorden dan ook 

den volgenden dag naar  het Brohl tha l , om de -

see en de beroemde abdi jker k in oogenschouw te nemen. 

Onze avonturen aan de e verhaal ik niet, 

en bepaal mij  thans tot eenige mededeelingen omtrent 

de abdijkerk . 

Zi j  is een overwelfde basiliek met dri e schepen, die 

allen met langwerpige gewelven overdekt zijn . A l l e 

pijler s zij n van halfzuilen voorz ien, waarop de gewei-



4 6 . 3 Febr. 1883. 

ven rusten. Onder het oos tkoor, dat door  twee zeer 

slanke vierkant e torens geflankeerd word t , bevindt z ich 

een krypta.  let westkoor  heeft geen k r y p t a , doch 

staat in verb ind in g met een kru isgang. Twee ronde 

torens zij n ter  wederszijde win het westkoor  ui tgebouwd. 

Boven het westelijke krui s is een vierkant e toren op-

gericht , terwij l het oostelijke door  een achtkante lan-

taarn afgedekt wordt . 

n het westkoor  is een empore aangebracht, die 

door twee zuilen , middenin de ker k , gedragen wordt . 

c zes torens, waarmede het bouwwerk prijkt , ma-

ken een hoogst pittoresk effect. 

Nevens het oostkoor  zij n nog twee kleinere absiden 

aangebracht. e buitenwanden worden door lisenen 
cn rondboogfriezen ver levendigd. Arcadcnga lc r i j c n ko-

men niet voor. Zi j  zij n door  rije n nissen vervangen. 

r  dc gewelven van de k e r k , hoewel ze van tuf-

steen zij n , een enorme dikt e hebben, zij n de muren 

gaan spatten , en worden zij  thans door  ankers bijeen-

gehouden. 

c ker k tc h dagtcekent uit de eerste helft 

der  twaalfde eeuw, met ui tzondering echter  van den 

kru isgang , die eerst ongeveer  een eeuw later  gebouwd 

werd. 

F en v lucht i g bezoek aan Coblenz werd nu gebracht, 

en wij  begaven ons daarna naar  F m s , om van daar-

uit den beroemden d om te g a/d , naast 

de k een der  schoonste van den , te 

bezoeken. 

s van verr e ziet men de zeven torens van -

bu r g wenken, want de ker k is op een hoogte ge-

bouwd. Zi j  werd in 1213 begonnen cn in 1242 vo l-

tooid en mag terecht als het meesterstuk van den zooge-

naamden „overgangsstijl"  aangemerkt worden. e kerk 

is tameli j k k l e i n , daar  zij  slechts ongeveer  vijfti g me-

ter  lang cn dert i g meter  breed is. t schip bestaat 

slechts uit twee traveen , die door  zesdecligc gewelven 

gedekt zijn . e zi jbeuken cn dc dwarsbeuken hebben 

kwadrat ische gewelven. A l l e gewelven hebben zeer 

fraai geprofileerde r ibben. m het koor  loopt een 

o m g a n g, doch zonder  kapel len. Fcnvoud ige steunbe-

ren en streefbogen dienen om de zijdelingsehe uitwij -

k i n g der  gewelven tegen te gaan. c westfacade (zie 

dc schets) heeft een fraai radvenster  en wordt door 

twee vierkant e torens geflankeerd. j  dc deur- en ven-

steropeningen komen zoowel rond- als spitsboog voor. 

n slanke , achtkante koepe l, door  een leien hc lmdak 

afgedekt, prijk t op het krui s cn vier  vierkant e torens 

zij n twee aan twee aan de kru isbeuken aangebracht. 

e schepen van dc kerk tc g worden afwis-

selend door  eenvoudige pijler s of bundelzui len geschei-

den. e bogen der  zijschepen zij n spitsbogen, doch 
geheel in n geest behandeld. n de 

zijschepen tref t men ruim e emporen aan , terwij l daar-

boven nog een tr i for iu m gevonden word t , zeker  een 

bijzonder  fraaie aanleg. e vensters van het midden-
schip hebben rondbogen.  let beeldhouwwerk is met veel 

zorg bewerkt, en alle kapitcelcn vertoonen tien kelk -

vorm . c kruisschepen zij n zeer  massief behandeld. 

e gehcele ker k is een nauwlettende studie ten volle 

waartl . N u ik mij  hier  met twee schetsjes moet ver-

genoegen om den lezer  eenig denkbeeld van den ri jk -

dom van het bouw werk tc geven, raad i k hem aan , 

dc schoone aquarel van den heer  F . Cuypers tc gaan 

zien , in het societeitslokaal van Arch i tec tu r a aanwezig. 

Behalve naar , deden wij  nog enkele uit-
stapjes in den omtrek van F m s, en stoomden toen 

naar  B i n g e r b r ü c k , om een tochtj e door  het N iederwald 

tc ondernemen. N og stel ik mi j  levendig den Zondag 

voo r , daar  doorgebracht, 't W a s juis t , 

en de bekende e t ro k onder  lu i d 

gezang den berg o p, dc dru iven ri jpten , cn wij  p luk -

ten ze , trot s 't ve rbod, en beschouwden het heerli j k 

panorama van den . Verzen van B y r o n kwa-

men ons in her inner in g — doch ik denk, dat mij n 

souvenirs mij n lezers al weinig zullen interesseren, 

en leg dus de fantasie aan banden, om hen maar  aan-

stonds wat van den dom te z tc verhalen 

Wanneer  men den r dom voor  het eerst ziet, 

meent men dat de ker k van baksteen is, zoo donker-

rood is haar  tint . e zachte, rosse g loed wordt echter 

door  de roode zandsteen teweeggebracht. A l s men 

van dc rivie r  komt , valt onmiddel l i j k het halfcirkelvor -

m i g oostkoor, met zij n twee traptorentje s en z i jn , 

door  den heer  P. J . . Cuypers gerestaureerde, koepel 

i n het oog. t westkoor  (zie dc schets), dat door 

de omr ingende gebouwen niet goed tc zien is , dag-

teekent u'.t het begin der  dertiende eeuw, terwij l het 

oostkoor  ru i m honderd jaar  vroeger  gebouwd werd. 

n kan bij  de beschouwing van deze beide deelen 

duidelijk zien hoe de stij l zich ontwikkelde. A a n de 

westzijde hebben wij  weer  de dri e k o r e n, doch niet half-

c i rke lvormi g in p l a n, als te , maar  in den vo r m 

van halve achtkanten. n en kolonnettcn 

sieren deze absiden , die met dc bi jgevoegde torentjes 

: een der  schoonste composit ies v o r m e n, welke ik ooit 

gezien heb. Jammer dat de groote lantaarn op het 

westelijke krui s niet beter  van vo r m is. A l l e stijlen 

hebben daar  het hunne aan toegevoegd, en op een 

n onderbouw, is een verdieping in v roeg-, 

een in laat-Gothischen sti j l , en hierop een e 

koepel, met vazen enz. versierd. O p mij n schets heb 

ik dit bovendeel maar  weggelaten, doch men kan z ich, 

door  het beschouwen der  kleine torentjes, eenig denk-

beeld van het geheel vormen. t schip te , 

dat tot de oudste deelen der  kerk behoor t, is pracht ig . 

c pijler s zij n v ierkant , en staan zeer  dicht bij  elkaar. 

O m den anderen zij n zij  van muursuiltjes, door  een-

voudige teerl ingkapiteelcn ge too id, voorzien. e zij -

schepen zij n half zoo breed als het m iddensch ip, en 

geen der  gewelven heeft r ibben . s van een 

tr i for ium , zij n rondboognissen zonder  zuiltje s of andere 

decoraties aangebracht. e nissen zij n met figuur-

schi lder ingen gevuld. c rijk e toon van de roode 

zandsteen wordt door  banden van diep rood en geel 

nog warmer gemaakt. c gewelven , transepten en 

het koor  zij n door  den n kunstenaar e 

beschi lderd , en maken een goed effect. e dom i-

neerende toon is zacht g r o e n, en de pendentifs van 

dc lantaarn zij n diep blauw gekleurd. d cn geel 

geven de architectonische lijne n aan. c beschi lde-

r ingen zij n zeer  goed in den stij l vo lgehouden. 

Tegen de pijler s van het schip vindt men een merk -

waardi g volledige collectie van grafmonumenten van 

aartsbisschoppen , van de elfde tot de achttiende eeuw. 

O p een paar  uur  afstand van z ligt W o r m s , 

een stil plaatsje, dat zij n roem aan het -

mal en zijn domkerk dankt . t l viel 

ons niet mede. E r  staan daar  te veel beelden, om 

een rusti g geheel te kri jgen . 

e d o m, die veel kleiner  is dan die van , 

l ig t tusschen groen verscholen. j  is een schoon 

voorbeeld van een c kerk „ a u s c incm Gusz" . 

n plan vertoont  de d om twee k o r e n , een halfcirkel -

v o r m i g , een met een half achtkant tot grondplan. 

T w ee slanke ronde torens, door  sierli jk e spitsen ge-

dekt, staan ter  wederszijde van deze absiden. Boven het 

kru isschip is een lantaren aangebracht, terwij l ook tus-

schen de andere torens een koepel z ich verheft. e 

inwendige architectuur  van den dom te W o r m s sluit 

zich nauw aan bij  die van . e nissen ontbre-

ken hier  echter  cn de middenpij ler s loopen op als pi las-
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ters tot tusschen dc vensters. e gewelven hebben 

gewelfribben, cn dc zijschepen zij n half zoo breed als 

het middenschip. c details zij n zeer  fraai en veel 

geacheveerder  dan die van het oudere gedeelte van den 

r  dom. 

e laatste k e r k , die i k thans nog heb te bespre-

ken , is de d om te Spiers. Ze lden heeft een gebouw 

zooveel  indru k op mij  gemaakt als dit . Toen wij  na 

eenige uren sporens door  een vri j  eentonige landstreek 

aan het kleine station Spiers afstapten, en den kolos-

salen kc izersdom boven het groen zagen uitsteken, 

werd ik g e ï m p o n e e r d. e ondergaande zon verguldde 

dc war m roode muren , en deed de leien daken flik-

keren met zilveren glans, 't W as of iets van de oude 

keizersheerlijkheid nog van den dom afstraalde. 

c groote kerk staal nabij  een klein park aan den , 

ingang van de hoofdstraat van het stadje, welks kleine 

huisjes bij  den rcusachtigen dom in 't niet verzinken. 

t eerst komt men in een voorportaal of nar thex, 

door h in 1845 gebouwd. t gedeelte, met 

zij n afwisselend witt e en donkere lagen kon mij  niet 

bevredigen, hoewel ik niet kan ontkennen, dat door 

dc narthex het gemis van waardige por ta len, dat zich 

vooral te W o r m s cn z zoozeer  doet gevoelen, 

word t vergoed. t overige gedeelte van den dom 

is in eenvoudige, kracht ig e vormen gebouwd, en is 

r d , die in 1030 met den bouw be-

gon , vo lkomen waardig. S lanke vierkant e torens zij n 

ter  wederszijde van het koor  aangebracht, terwij l het 

krui s door  een achthoekige lantaarn word t afgedekt. 

O n d er  het k o o r , dat hoog boven het schip verheven 

is, ligt dc k r y p t a , waarin de s begraven l iggen. 

r  twee trappen in de zijschepen daalt men in de 

k ryp t a af. t systeem van den d om te Spiers heeft 

wederom veel overeenkomst met dat van , maar 

tegen iederen pijle r  is een muurzu i l aangebracht. 

c ke r k is van binnen door  Schwarzmann beschi l-

derd , doch niet op bijzonder  fraaie wijs. e muren 

zij n koudgr i j s geschi lderd , en pleister  bedekt het warme 

rood van de natuurl i jk e zandsteen. W e l k een ver-

schil met de schi lder ingen te , waar  een paar 

flinke banden op tien onbeschi lderdcn steen zulk ccn 

rij k effect maken. r  maakt de decorat ie, trot s 

zij n fijne detai ls, de ker k niet fraaier . E en bepaald 

systeem is niet vo lgehouden, en dc zeer  gecompl i-

ceerde dessins, gevoegd bij  het gemis van sterksprc-

kende l i jnen , maken een wazigen indruk . e figuren 

zij n veel te flets van k leur . e gewelven zij n „ b l e u 

malade"  gesch i lderd, met bru i n en rood afgezet. F en 

l ichtgele tin t is voor  de gewelven der  zijschepen ge-

bruikt . e muren zij n gr i js , met paarse of rose 

dessins. t eenige, wat een goed effect teweegbrengt, 

is de groote koepe l, waar  op een gouden grond een 

ri j  van statige figuren is aangebracht. 

T h a n s neem ik afscheid van den lezer, en hoewel 

i k gaarne had gewenscht, dat hi j  mi j  naar g 

vergezellen m o c h t, weersta ik de verzoek ing, om niet 

tc veel plaatsruimte in te nemen. 

t mij n reisverhaal men ig lezer opwekken, om 

dezen zomer eens naar den n tc gaan , waar  zoo-

veel schoons tc zien is! 
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Niet minder  dan gasvormige afval de lucht in dc 

omgev ing van fabrieken en werkplaatsen kan veront-

reinigen , is zulks het geval met den vloeibaren cn 

vasten afval uit d i e ni jverheids- inr icht ingen . 

Z u l k afvalwater  toch kan in den bodem d r i ngen, 

waardoor  wellen cn stroomende wateren , zelfs op ver-

ren afstand van de plaats van verwi jder ing , kunnen 

bezoedeld worden. n heeft bijv . sinds lang reeds 

waargenomen, in de nabijheid van gasfabr ieken, dat 

het gaswater  in de bronnen is gedrongen. Ferd inand 

F i scher  te r  onderzocht zoodanig water  uit 

ccn b r o n , die wel 300 . van de gasfabriek lag cn 

vond daarin o. a. op 1 liter  300 mgr . zwavelcyaan-

a m m o n i u m, ccn vergiftig e zelfstandigheid. t water 

was melkacht ig t roebel, rook naar  l ichtgas en had een 

zeer  onaangenamen smaak. F en ander  voorbeeld. e 

fabrikan t l'aul i te r  liet in de nabijheid van zij n 

fabriek v ó ór 25 jaren verscheidene duizenden centenaars 

afval van de chloorkalk fabr ikag c in den bodem zinken. 

n 1864 werd daar  ter  plaatse een bron gegraven en 

men stiet op 5 . diepte op water  van een kolossaal 

chloorgehalte. r  voortgezet pompen daalde wel 

na twee maanden het ch loorgehal te, maar steeg na 

het ophouden met pompen weder  cn het werk moest 

ten laatste opgegeven worden. Gedurende dc pomp-

proeven steeg het chloorgehalte van andere b ronnen, 

waarvan de eene op een afstand van 45 . en de 

andere op een van 60 . van dc genoemde plaats 

verwijder d waren. 

T e Basel heeft men in de nabijheid van ccn anil incfa-

br ie k den bodem door  arsenikhoudenden afval tot op een 

diepte van 7 a 8 . gedrenkt gevonden. t arseni-

c um d ron g ook tot eenige bronnen d o o r , wier  water 

omstreeks 2 cgr. per  liter  daarvan bevatte; door  het 

gebru ik van dit water  werden verscheidene personen 

vergift igd . 

t paar  voorbeelden zouden zonder  moeite met 

tal van andere vermeerderd kunnen worden. r  een 

feit is het, dat de industrieel het als den natuur -

l i jkste n weg beschouwt, den afval zijner  fabriek in de 

nabijzijnd e wateren te werpen. 

e groote schade daardoor  aan de volksgezond-

heid en volkswelvaart kan berokkend worden, heeft 

wederom Enge land met zij n reusachtige industri e 

geleerd. 

e kolossale verontreinigin g der  stroomen in E n g e-

land door  industrieelcn afval gaf de g in 1S65 

en dr i e jaren later  nogmaals aanleiding tot het instel-

len van een onderzoek naar  deze aangelegenheid. U i t 

het rappor t door  de r  Pol lut ion Commiss ion in 

1870—1874 openbaar  gemaak t, wi l len wij  enkele ge-

gevens overnemen tot staving van het aangevoerde. 

c k leine stroomen in e zij n zoodanig 

door  den afval der  fabrieken van de omgev ing veront-

re in igd , dat het water  ongeschikt is voor  het leven 

van visschen cn ook voor  huiseli jk gebru ik . t bevat 

vijftigmaa l zooveel afval als het Thecmswater  bij  l amp-

ton en verkeert gedurende den zomer aanhoudend in 

gist ing. 

e , aan wier  oevers langs een uitgestrekt-

heid van bi jn a 8 . mij le n 235 fabrieken l i ggen, bevat 

bi j  haar  oorsprong op een mi l l ioen waterdeelen 78 

deelen opgeloste stof, maar  onder r  zeven-

maal zooveel. A l l e en het chloorgehal te is van 11.5 

tot 96.3 gestegen, de gesuspendccrende stoffen van 

nul tot 54.2. 

N iet beter  is het gesteld met dc stroomen in Y o r k -

shire. n worden honderdduizenden tons afval 

van al lerlei aard geworpen, zoodat het water  voor  eik-

gebru ik ongeschikt is. 

e Bradford-beek neemt uit de stad van dien naam , 

behalve de uitwerpselen van 140x500 menschen, n og 

het afvalwater  van 320 fabrieken van allerlei aard op. 

' Boven de stad had het water  een temperatuur  van 13", 

 beneden dc stad van 3 00 C . Boven dc stad bevatte 
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het bijn a geene in suspensie verkeerende stoffen, maar 

onder  dc stad 260 mgr . op den l i ter ; het ammoniak-

gehalte was van  tot 12, het chloorgehal tc van 18 

op 54 gestegen. 

t water  van de Calder  was in Augus tus 1868 zoo 

veront re in igd , dat aan de gezondheids-commissie een 

adres vol klachten daarvoor  werd geschreven, oogen-

schijnli j k met bleeke ink t , maar  werkel i j k met het 

troebele rivierwater . e adressanten bejammerden 

slechts, dat zij  den stank , die uit di t water  ontsnapte, 

niet aan het document konden mededeelen. t stuk 

zou dan zeker, zeiden z i j , aan bewijskracht winnen. 

O o k de rivie r  de C l y d e, in Scho t land, was door 

den invloed der  fabrieken te Glasgow van den zuiver-

sten bergstroom tot een st inkenden poel gemaakt. 

N u loopen deze zaken bij  de wateren in Enge land 

zoo zeer  in het o o g, omdat de omvang hunner  bed-

d in g betrekkel i j k zoo ger ing en het aantal fabrieken 

aan hunne oevers gebouwd zoo uiterst groot is. Bi j 

wateren van grooteren omvang met snel ver loop heeft 

de verdwijnin g van het opgehoopte vui l sneller  plaats, 

zoodat die stroomen op den duur  daardoor  niet zoo 

sterk worden aangegrepen. Nochtans heeft de c o m-

missie van e n q u ê te verklaar d , dat geen rivie r  in G roo t -

Bri tanni e lang genoeg is, om de organische veront-

reinigingen in het water  te oxydeeren. 

n A m e r i k a heeft de gezondheidsraad van -

chussetts de stroomen aldaar  laten onderzoeken , waarbi j 

gebleken i s, dat het water  wel tijdelij k verontrein igd 

w e r d , maar  op slechts betrekkel i j k korten afstand. 

e is door  den gezondheidsraad van Phi ladelph ia 

ten opzichte der  stroomen aldaar  geconstateerd. 

Bi j  slot van rekening bli jk t de meerdere of mindere 

verontreinigin g van het water  voor  een goed deel van 

de plaatselijke omstandigheden afhankel i j k te z i jn , 

vooral van den waterr i jkdo m der  r iv ierbeddin g en van 

de snelheid van den stroom. 

n d zij n omvangr i jk e onderzoekingen aan-

gaande di t punt ingesteld. n Saksen werden in 1877 

273 verschil lende bronnen van waterbederf nagegaan. 

V o o r a l moet aan de industri e van geweven goederen, 

de ververi j  , bleekerij  en wolmanufactuur  een goed deel 

van het waterbederf worden toegeschreven; deze nijver -

heidstakken dragen voor  50 p C t . aan dit euvel toe. 

Wanneer  we vervolgens den b l i k r ichten op de 

gevolgen van deze verontreinigingen voor  de openbare 

gezondheid, dan is een positief bewijs daarvoor  in den 

regel moeil i j k te leveren. 

e evengemelde Enge lsche commissie van e n q u ê te 

heeft, ondanks het groote daarvoor  verzamelde mate-

riaa l , deze vraag niet kunnen beantwoorden, en wel daar-

om niet, omdat de sterfte in de onderscheidene plaat-

sen van het land door  zoovele factoren wordt g e ï n-

fluenceerd , waarvan men de door  het water  en de ui tdam-

pingen daarvan onafhankel i jke, eerst scheiden moest. 

Slechts omtrent het uit de wateren opsti jgend zwa-

velwaterstofgas zij n onderscheidene waarnemingen ge-

daan , die een nadeelige werk in g op de oeverbewoners , 

molenaars, schippers en andere aan en op die wateren 

werkzame personen bevestigen. e bekende staats-

geneeskundige S imon l iet , naar  aanleiding van veel-

vuld ig e klachten in 1868 aangaande den ondragel i jken 

stank door  het Theemswater  veroorzaakt, meer  dan 

200 personen, aan den oever  dezer  r ivie r  wonende, 

geneeskundig onderzoeken en bijn a bij  allen werden 

verschijnselen van zwavelwaterstofvergiftiging waarge-

nomen. 

O ok in Saksen heeft het onderzoek naar  den invloed 

van het waterbederf op de volksgezondheid aan het 

l ich t gebracht, dat de sterfte in dri e do rpen, waar  dit 

bederf tot een aanzienlijke hoogte was gestegen , veel 

aanzienli jker  was, dan van die van andere plaatsen in 

de omgev ing, wier  bevo lk ing onder  overigens geli jk e 

omstandigheden verkeerde, maar  niet aan den invloed 

van de ui tdampingen van het water  was blootgesteld. 

V a n meer  belang zij n de gevolgen voor  de economi-

sche welvaart. t besl ikken der  wateren belemmert 

de scheepvaart, maakt het water  voor  het leven van 

visschen en voor  het huishoudel i jk gebru ik ongeschikt. 

t heeft sommige regeeringen genoodzaakt eenige 

algemeene bepalingen vast te stel len, in hoever  de ver-

ontre in ig in g door  de ni jverhei d mag plaats hebben. 

Frankr i j k bezat reeds in 1669 een koninkl i jk e o rdon-

nantie op di t s tuk, die door  andere in 1672, 1773, 

1777 en 1783 werd gewijz igd of ui tgebreid. Z i j  ver-

bieden , op straffe van boete, het werpen van v u i l , 

afval en mestvaalten in de Seine en andere wateren. 

e verordeningen hebben nog kracht van wet. e 

wet van 22 . 1789 en van 16—24 Augus tus 1790 

schenken aan de departementale en gemeenteli jke over-

heden de bevoegdhe id, maatregelen te nemen tot behoud 

van de zuiverheid der  wateren. E en ministeriecle be-

sch ikk in g van 1875 verwijst naar  deze bepal ingen. 

e Enge lsche r Pol lut ion Commiss ion heeft 

voorgeste ld, de afvoer  van fabriekswater  in beken en 

r iv iere n te verbieden: 

10. indien in een liter  meer  dan 30 mgr . gesus-

pendeerde anorganische of meer  dan 10 mgr . gesus-

pendeerde organische stoffen z ich bev inden; 

20. als in een liter  meer  dan 20 mgr . organi-

sche koolstof of 3 mgr . organische stikstof opgelost z i jn ; 

30. wanneer  de wateren bi j  dagl icht een bepaalde 

k leur  ver toonen, als zij  ter  hoogte van 30 . diepte 

in een witt e k om staan; 

40. indien in een liter  meer  dan 20 mgr . metaal 

i n oplossing (behalve k a l i u m , na t r i um , ca lc ium en m a g-

nesium) voorkomt ; 

50. als in een l i ter , opgelost of onopgelost, 

meer  dan 0.5 mgr . metal l isch arsenik of in verb ind in g 

word t aangetroffen; 

60. indien in een l i ter , na verzur in g met zwavel-

zuu r , meer  dan 10 mgr . vri j  ch loor  word t gevonden; 

70. wanneer  in een liter  meer  dan 10 mgr . zwavel 

in den v o r m van zwavelwaterstofgas of van oplosbaar 

su lph id aanwezig is; 

80. indien een liter  meer  zuur  bevat, dan met 2 gr . 

zoutzuur  overeenstemt; 

90. als in een liter  meer  loog aanwezig is dan 

met 1 gr . natron overeenkomt. 

e cijfer s hebben slechts een theoretische waarde 

en zij n niet in de wetgeving van het land opgenomen. 

n 1876 is een afzonderlijk e wet, de r  P o l l u-

t io n A c t , tot voo rkom in g van verontreinigin g der  wa-

teren , in werk in g gebracht, welke de volgende bepa-

l ingen op den fabrieksafval behelst. 

n de eerste plaats mag naar  geen water loop, kanaal 

of meer, en zelfs niet naar  zee tot op zekeren door  de 

gezondheidsbeambten te bepalen afstand, eenigerlei 

vaste zelfstandigheden heengevoerd worden; gesus-

pendeerde deeltjes moeten echter  niet als zulke vaste 

stof beschouwd worden. 

Voor t s mogen fabrieken en bergwerken geen v loei-

stoffen in die wateren laten af loopen, welke vergif-

t i g , verontreinigd of schadeli jk zij n , en als di t reeds 

v ó ór de ui tvaardigin g dezer  wet is gesch ied, dan moet 

de industrieel de beste middelen aanwenden, om de 

vloeistof v ó ór de verwi jderin g onschadeli jk te maken. 

n over  waterverontreinigin g kunnen slechts 

door  een gezondheidsoverheid ingebracht wo rden, en 

in elk geval moet de opperste gezondheidsraad daartoe 

zij n toestemming geven, die ook ervoor  te zorgen 

heeft, dat aan de ni jverhei d niet noodeloos schade word t 
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berokkend. O f de beste middelen tot re in ig in g van 

het afvalwater  zij n aangewend, daarover  beslissen de 

inspecteurs van de gezondheidsraden en stellen daarover 

een akte o p, die 3 jaren van krach t is. 

W i e voorts onreine of schadeli jke vloeistoffen uit 

fabrieken en bergwerken in stroomende wateren voer t, 

is tot herstel verpl ich t en beloopt 5 tot 10 pond st. 

boete, behalve  tot 2 pond voor  iederen d a g, dat de 

verontreinigin g voortduurt . 

B e l g i ë bezit op di t stuk verscheidene provincial e 

verordeningen. 

Pruisen verbiedt bij  de wetten van 28 Februar i 1845 

en 28 Oc tober  1846, binnen zekere grenzen het ver-

ontreinigen der  openbare wateren. 

t vraagstuk laat zich echter  door  wetten en ver-

ordeningen niet oplossen. N o ch omtrent de wijze hoe 

en de mate van zuiver ing verschaffen zij  l icht . -

voor  kan de industri e zelve het best zorgen. k noem 

slechts het gaswater  der  gasfabrieken, waaruit ammo-

niak wordt bere id, en de verkr i jg in g van vetzuren uit 

het afvalwater  der  lakenfabrikage. 

n vele gevallen is echter  zulk een aanwending niet 

mogeli jk of minder  loonend. E n dan moet men nog 

bedacht zij n op de m idde len, om ze te bergen of 

onschadeli jk te maken. 

W i j  zul len in een volgend opstel eenige algemeene 

voorschriften opsommen van de methoden, die totnu-

toe met min of meer  gevolg aangewend zijn , om het 

voorgestelde doel te bereiken. 
. S. S'. C . 

E E N N 

T E . 

T o t groote vreugde van elk Z ier ikzeenaar, is men 

eindelij k begonnen met de restauratie van hun grooten 

toren. Jarenlang was die toren, wegens afvallende 

steenen enz., een aanhoudend gevaar  voor  de voorbi j -

gangers , en zag men de schoonste motieven van G o t h i -

sche bouw- en beeldhouwkunst stuk voor  stuk ver-

dwijnen , zonder  dat er  eenige afdoende maatregelen 

genomen werden, om dit te verhoeden. n den be-

g inne, toen men well icht met weinig kosten dit verval 

had kunnen tegengaan, was waarschijnlij k onverschi l-

l igheid jegens de middeleeuwsche bouwgewrochten 

de oorzaak, dat men dit naliet. , toen men in 't 

algemeen den middeleeuwschen monumenten meer  recht 

deed wedervaren en men het overschoone van den 

n n meer  leerde waarderen, en 

van herstellen begon te spreken, was het kwaad reeds 

z óó ver  gevo rde rd, dat het, uit een financieel oogpunt, 

voor  de gemeente Zier ikzee niet meer  doenli jk was, 

tot een afdoende restauratie over  te gaan. 

t was dus voor  geheel Zier ikzee een aangename 

t i jd ing , toen m e n, een paar  jaren geleden , vernam, dat 

de toren in e igendom aan den Staat der  Neder landen 

was overgegaan, daar  men nu met recht mocht hopen, 

dat door  het k meer  afdoende maatregelen tot her-

stel zouden genomen worden. n die verwacht ing is 

men dan ook niet teleurgesteld; al moge eene geheele 

terugbrenging tot zijn oorspronkel i jken toestand, uit -

hoofde der' te groote geldeli jke offers, niet mogel i jk zijn , 

van een restauratie der  al lernoodigste en gevaar  op-

leverende gedeelten is men toch verzekerd. 

t den bouw van den n n 

werd begonnen in het jaar  1454. j  werd opge-

t rokke n volgens het ontwerp van een n 

bouwmeester, s genaamd. Vo lgens di t ont-

werp zou hij  een hoogte van 200 meter  moeten be-

reik t hebben , doch reeds op V, deel der  geprojecteerde 

hoogte werd de bouw gestaakt. Vo lgens de Zeeuw-

sche kroniekschri jver s was die staking het gevo lg van 

verschi l lende rampen, die de stad Zier ikzee toen trof ; 

o. a. was het vergaan van een groot aantal schepen 

voor  de welvaart der  bewoners een gevoelige knak . 

n het jaar  1657 werden platen in den handel ge-

bracht , waarop men de afbeeldingen had van 1". den 

opstand van het oorspronkel i jk e ontwerp van -

mans; 2". den opstand van het voltooide gedeelte; 3 0 . 

den opstand van de n k en 4". den 

plattegrond van toren en ke rk - A l s toel ichting tot 

deze afbeeldingen las men daarbi j  het vo lgende: 

„ A n n o 1657. 

 ier  siet ghij  affgebeelt, het Ziericzeesche wonder. 

Een hooftstuck van de kons t, van boven end van o n d e r, 

Nep tuyn heeft di t beni jdt , end t 'heerlyck werk gestaeckt 

E n in sijn hol len b u yk geslockt eer  't was volmaeckt. 

r  evenwel niet a l , daer  is noch wat gebleven, 

't Geen u hier  wert getoont, al v r y seer  hooch verheven , 

t is gedreygh tdoor  ' tvier , maerspyt Nep tuyn, Vu l caen, 

Blyf t met sijn hooge spits, noch tot de woleken staen. 

E n d pronck t met t schoon gebouw, u hier  oock voorge-

s n e d en 

Genaempt de r , en wijek t daer  in geen steden, 

r  Ziericzee roempt meer, op 't inner lyck gebouw 

' tWoord t dat Godts dienaar  hier  leert suyver  end getrouw." 

t kerkgebouw, waarover  in bovenstaande gespro-

ken wordt , bestaat niet meer. n den nacht van 6 

op 7 October  1832 werd di t statige monument door 

bran d vernield. t was een archi tectuur-voortbreng -

sel ui t het h ti jdperk . t juist e 

jaarta l van de st ichting is onbekend. n weet wel 

dat in het jaar  1151, terzelfder  plaatse waar  later  de 

ker k verrees, een kapel werd opger icht, gewijd aan 

de nagedachtenis van den bisschop en martelaar -

nus, en dan n o g, dat in 1378, door  A lb rech t van 

Be ie ren, G raaf van d en Zee land, in de ker k 

te Zier ikzee een kapitte l van 24 n gesticht 

w e r d , zoodat het stichtingsjaar  wel in de 12e of 13e 

eeuw zal va l len, en waarvoor  dan ook de -

Goth ische c o m b i n a t i ën een bevestiging zijn . O p de 

inwendige stoffeering der  ker k had ook de renaissance 

haar  invloed doen gelden. e predikstoel  o. a. was 

een kunstvoortbrengsel der  17e eeuw (1672). j  was 

een meesterstuk van houtsnijwerk in ontwikkel d renais-

sance-stijl. E en ijzeren k r o o n , uit loof- en b loemwerk 

samengesteld, weergaloos kunst i g met den hamer gedre-

ven, was boven den hemel van den preekstoel aangebracht. 

Ve rder  waren ook nog eenige gedenkteekenen, ter  eere 

van over ledenen, opger icht, in renaissance-stijl ver-

vaard igd. 

e rechtstandsmuren, die na den brand waren bli jve n 

staan , werden omgehaald , en men stichtte in de plaats 

van het verwoeste monument (de trot s der  Z ier ikzee-

naars) een nieuw kerkgebouw, dat in 1848 werd inge-

wij d , en dat een voorbeeld te meer  is van den treuri -

gen toestand, waarin onze vaderlandsche bouwkunst in 

de eerste helft dezer  eeuw verkeerde. 
. 

N E N . 

n leest in een br ie f uit Por t -Said van den 24" 

r  j . l . aan
n het oogenbl ik , waarin de vergroot ing, of zelfs de 

ve rdubbe l ing, van het Suez-kanaal aan de orde van 

den dag is, zal men niet zonder  belangstel l ing eenige 

technische bi jzonderheden omtrent dit ontwerp lezen. 

W i j  zul len weldra het cijfer  van zes mi l l ioen tons 

doorvoer  bereikt hebben, dat de beroemde stichter 

J van het kanaal zijnen aandeelhouders had voorgespie-

i ge ld , en er  valt niet aan te twijfelen , dat dit cijfer 

 spoedig zal worden overschreden. O m aan zulk een 

1 doorvoer  te beantwoorden, heeft men de stoomvaart 
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sterk gewijzigd. e schepen hebben hun afmetin-

gen verdubbeld , en het Suez-kanaal, dat v ó ór eenige 

jare n ternauwernood toereikende was, is nu , men moet 

het wel erkennen , geheel ontoereikende geworden. t 

denkbee ld, door  de Fngc lsche pers opgeworpen, een 

nieuw kanaal aan te leggen, dat uitsluitend Engc lsch 

zou zij n , moet niet te luchthart i g worden opgenomen. 

c rechtsbezwaren of andere, die zich bij  den eersten 

aanbl ik tegen de volvoer ing van een dergelijk ontwerp 
schijnen te verzetten, zouden wel in duigen kunnen 

vallen bij  gelegenheid van eene dier  polit iek e omkee-

ringen , waarvan onze tij d reeds te veel voorbeelden 

gezien heeft. 

Naar  mij n gevoelen moet men uitgaan van het stand-

punt , dat een tweede kanaal gegraven zal worden: nu 

of later. t is , in hun eigen be lang, van gewicht, 

dat dc aandeelhouders der  Sucz-maatschappij  zich goed 

van deze overtuiging doordr ingen en hunne zaak uit 

een verheven standpunt beschouwen. n een groot 

werk , een groote zaak gelijk deze, moet men een ru i -

men bl i k hebben. e halve oplossingen zij n te betreu-

ren; zij  zij n slechts verlies van geld en tijd . 

W a a r o p gronden dc Engc lschen hun redenen voor 

het graven van een nieuw kanaal? O p het ontzettend 

verlies van tij d door  de scheepvaart, tengevolge van 

het tegenwoordige stelsel, dat op een spoorweg met 

slechts twee spoorstaven gelijkt . e meer  wij  voor-

uitgaan , des te aanmerkeli jker  is het gemiddelde van 

den t i jd , gebezigd om door  het kanaal te varen. n 

heeft beproefd , er  de e brievenpost door  tc la-

ten gaan , maar  ervan moeten afzien en ze, gelijk vroe-

ger  , over  den spoorweg van A l e x a n d r i ë naar  Suez doen 

vervoeren. e verliezen in tij d hangen af van twee 

hoofdoorzaken: i ü . het aan den grond raken; 2". het 

uitwijken . 

A l s , in het tegenwoordige stelsel, een schip op eenigs-

zins ernstige wijze aan den grond raak t , is het ge-

hcele verkeer  gestremd in dc eene r icht in g zoowel als 

de andere, en men heeft meer  dan eens zulk een op-

onthoud dri e dagen zien duren. W at het uitwijke n be-

tref t , het veroorzaakt ook dikwijl s groot verl ies, en 

geeft aanleiding tot vastraken. 

t een dubbelen weg zou er  geen sprake zij n van 

wi jken , daar  al de schepen op denzelfden weg in de-

zelfde r icht in g zouden moeten varen, en zoo é én aan 

den grond raakte, zou de andere weg nog ter  beschik-

k in g bli jven . 

k dur f beweren, dat de duur  van den doorvoer 

met tenminste vicr-en-twinti g uren zou worden ver-

minder d , wat voor  de schepen een bezuiniging van j 

dr i e mi l l ioen francs in het jaar  zou geven (rekenende op j 

3OCX) schepen van 2000 tons, tegen 1000 fr . 's daags). 

k spreek slechts voor  memorie over  het voordeel , dat 

de handel in het algemeen zou trekken uit korteren 

duur  van den doorvoer  en sneller  verzending van de 

brievenpost. 
e heer e Blowit z telegrafeerde, gelijk r 

ons zegt, onlangs uit Parij s aan dc  dat de 

j  het ontwerp, door  den heer e 

s voorgesteld, had aangenomen: dri e groote 

uitwijkplaatse n in het kanaal te bouwen, namelijk te ) 

, te a en bij  den ki lometer  N o. 133. 

k wi l ge looven, dat dc heer c Blowit z in dit ge- j 

v a l , gelijk in menig ander, niet goed ingelicht was. 

e stichter  van het kanaal en voorzitter  van de -

schappij  heeft een tc ru imen bl i k en te veel vertrouwen 

in de toekomst van zij n we rk , om zich tot dit onder-

werp te bepalen, dat een halve maatregel zou zijn . 

O m zulk een ontwerp ten uitvoer  te leggen, zou 

men niet weinig geld uitgeven en niets verhelpen. t 

geldt, zegt men , het vormen van , die van 

het eene station naar  het andere gaan; maar  terwij l 

een trei n van het noorden naar  het zuiden vaart , zul-

len de schepen, die zich reeds in het zuiden bev inden, 

 veroordeeld zij n tot bewegingloosheid, en het minste 

vastraken aan den g r o n d, het geringste oponthoud in 

j  het vertrek van ccn sch ip, dat een deel van den trei n 

ui tmaakt , zal al de voorspel l ingen, al de berekenin-

gen van den besten chef voor  het verkeer  verijdelen. 

t tegenwoordige stelsel van de talri jke r uitwijkplaat -
j  sen schijnt mij  vrijwa t verkiesli jker  toe. 

r  wat beter, wat volmaakt zou zij n , is een nieuw 

kanaal, evenwijdig met het tegenwoordige, uit loopendc 

op dezelfde, behoorl i j k vergroote en ingerichte havens , 

' om aan de behoeften van dezen tij d te beantwoorden. 

n zou parti jtrekke n van den aanleg van het nieuwe 

kanaal om de kwade bochten in het oude weg te nemen 

J of te wijzigen, door  de bedden der  twee kana len, die 

elkander  op zekere punten zouden kru isen, te paren. 

Behalve de ontmoet ingspunten, die alzoo zouden wor-

 den verkregen , zou men de twee kanalen van plaats 

tot plaats met elkander  kunnen verbinden door  dwars-

kana lcn, d ie, in spoedvcreischende geval len, schepen 

van het eene kanaal instaatstelden over  te gaan in 

het andere. 

e graving van een tweeden waterweg is onmisbaar. 

e a rbe id, hoe aanzienlijk hij  ook schijne, zou on-

getwijfeld totstandkomen met minder  dan honderd 

vijfti g mil l ioen francs , en men zal tegen lage rente geld 

vinden om hem te verrichten. 

F r is een ander  gezichtspunt, dat de j 

: niet uit het oog moet verl iezen, namel i jk , dat zij  wer-

ken moet voor  den bloei der  steden, die zij  gesticht 

heeft, van P o r t - S a ïd onder  andere. 

r  het geschetste ontwerp te volvoeren en het 

aan het Br i tsch Bewind voor  te stellen als het werk 

eener  bevriende mach t, zou de j  als ver-

geld ing kunnen verwerven , de onverklaarbar e beletselen 

te doen va l len, die steeds worden opgeworpen tegen 

den aanleg van een zoetwaterkanaal, hetwelk door  het 

l den Nij l met P o r t - S a ïd verbindt . t 

ware niet alleen de bloei van P o r t - S a ïd en de welvaart 

der bewoners, maar  ook een schoone toekomst voor 

een landstreek, vroeger  vruchtbaar , nu moerasachtig 

en verlaten. 

16 Januari 1883. Y . 

. 
 volgens het stelsel van 

Jones bestaat daar in , dat eerst het sap en de vocht ig-

heid van het hout verdampen en geli jkt i jdi g de eiwit-

achtige zelfstandigheden door  de warmt e tot stollen 

gebracht en onoplosbaar  gemaakt worden. a 

word t het hout in een kokende oplossing gedompe ld, 

waarvan de hoofdbestanddeelen z i jn : asphalt en phe-

nylzuur . © 

— f t  en het soor-

telij k gewicht van breuksteen bestaat, volgens de 

proeven van den bouw-inspectcur r  te -

bu r g een zekere verhoud ing, vast als een wet, zoodat 

de soortelijk e gewichten kunnen dienen tot bepal ing 

van de vastheid tegen d r u k , althans ten naaste bij . 

n wijst . B ö h m e te Berl i j n uit bekende 

feiten en uitkomsten van door  hem genomen proeven 

het onjuiste dezer  onderstel l ing aan. U i t de proeven 

b leek, dat bij  kalksteenen van gelijk soortelijk gewicht 

de vastheden tot 4 0 7, en bij  zandsteenen tot 647 . 

per vierk . . verschi lden. E r  valt dus in de verte 

niet aan te denken, dat men uit het soortelijk gewicht 

van kalk - of zandsteenen eenig besluit omtrent hun 

vastheid zou kunnen trekken. t l ig t ook in den 

3 Feb r. 1883. E . 5i 

aard der  zaak. e breuksteencn zij n zeer  ongeli jk -

slachtige massa's en hun soortgeli jke gewichten hoofd-

zakelij k functies van dc in hen , in zeer  afwisselende 

hoeveelheden, vervatte l ichamen met zeer  verschi l lend 

soortelij k gewicht, terwij l hunne vastheid van de wijze 

van vereeniging dezer  kleine bestanddeelen afhangt. 

Steencn van plutonischen oorsprong zij n b. v. niet te 

vergeli jken met die van neptunischen oorsprong. Po-

reusc, harde lava, l ichter  dan sedimentaire ka lk - en 

zandsteenen, is gewoonli jk toch vaster. 

— § F en stuw uit beton van 83 . lengte, 2.5 . 

hoogte cn 2.0 . dikt e werd bij e gebouwd 

over  de F g c r . e meng ing bestond uit  deel hy-

draul ische kal k van , 2 deelen zuiver  zand uit 

de E g er  en 5 deelen granietpuin . e vervaardiging 

van het gehcele l ichaam uit beton vercischte slechts 

68 uren. Bi j  een waterdru k aan den eenen kant van 

1.7 . hoogte vertoonde zich in den stuw geene on-

d ichthe id . 

Eveneens heeft men een waterbak uit beton gemaakt 

van elf teerl ing-meter  inhoud. 

§ Omtren t de vastheid cn de veerkracht van het 

dennenhout heeft F . E . r  in het natuurkundi g 

laborator iu m van het Techno log isch t te Boston 

proeven genomen, gelijk vroeger  Thurs to n gedaan 

heeft. c stukken voor  de proeven hadden de afme-

t ingen: 40 x 1.5 x 1.5 d u i m ( l o i . 6 x 3.81 x 3.81 ) 

en werden aan de einden vri j  ge legd, in het midden 

belast. c inr icht in g voor  het meten gedoogde door-

buig ingen af te lezen tot een tienduizendste van een 

E n g . du im . U i t dc in tabellen vereenigde uitkomsten 

der proeven trek t r  voor  staven van kleine door-

sneden de volgende besluiten. Bi j  eenigermate goed 

gedroogd dennenhout wordt de vastheid door  drogen 

tot het uiterste  niet beduidend ver-

hoogd en de veerkracht in het geheel niet. e stuk-

ken van de grootste vastheid vertooncn ook de grootste 

doorbu ig in g v ó ór dc breuk . F en belasting van de 

helft tot zeven achtsten van den last, die voldoende is 

om het hout te breken, veroorzaakt een doorbu ig ing, 

die binnen eenige uren  daarna langeren tij d

 en gel i jkmat i g , en eerst onmiddel l i j k v ó ór de 

breuk weder  toeneemt. B innen de eerste dagen 

bewerkt een last van de helft der  gewone breukbe-

lasting geene beschadiging. n doet elke 

last, die de helft der  diepste doorbu ig in g verwekt, de 

staaf bij  genoegzaam langdurige werk in g breken. O ok 

onder  dc gunstigste omstandigheden wordt een last, 

die geli jk is aan de helft der  gewone breukbelast ing, 

niet op den duur  doorstaan. e vastheid is het ge-

ringst als de jaarkr inge n een hoek van 4 50 met het 

v lak der  dwarsdoorsnede vormen. Gel i j k T h u r s t o n , 

houdt ook r den vei l igheidsmodul 5 voor  de 

uiterste grens van wat men kan toelaten bij  een last 

i n den toestand van vo lkomen rust . 

f f e stelsels voor  het doordr ingen van de houten 

spoorwegl iggcrs met oplossingen die de duurzaamheid 

bevorderen , worden door  het Bestuur  der e 

Staatsbancn g rond i g bestudeerd. t zoogenaamde 

stelsel van Burnet t is het doelmatigste bevonden. t 

wordt , na twintigjarig e onderv ind ing, met den besten 

uitslag toegepast op dc meeste , Fransche 

en e lijne n en bestaat daar in , dat men uit de 

l iggers met een s toomdruk van  tot 2 dampkr ingen 

het plantensap oplost en daarna in dc l iggers chloor-

zink perst met een dru k van acht dampkr ingen. 

t U i t s t roo, door  waterdru k saamgeperst, worden 

in A m e r i k a p lanken gemaak t, die zich voor  alle moge-

lijk e doeleinden leenen , inzonderheid voor  vloeren. Zi j 

moeten niet alleen hef uiterlij k aanzien, maar  ook de 

vastheid en duurzaamheid van p lanken uit goed hout 

hebben en niet blootstaan aan de aanvallen van zwam 

en insecten. 

E . 
. Bi j  koninkl i j k besluit van 30 Januari 

is de heer  P. A . dc Feyfer, laatstelijk ingenieur  der 

2c klasse bij  den waterstaat en 's lands burgerl i jk e 

openbare werken in , thans met 

ver lof hiertelande, op zij n verzoek, met ingang van 

1 Februar i 1883, eervol uit 's lands dienst ontslagen, 

met toekenning van pensioen. 

— t k t van s houdt op 

g 13 F e b r u a r i , in het lokaal  , des 

voormiddags te 11 ' / , uren eene vergader ing. 

A a n den oproepingsbr ief ontleenen wij  de volgende 

opgaaf van ingekomen stukken : 

 Br ie f van den r van Waterstaat, l 

en N i j ve rhe id , ten geleide van een verslag van het 

bezoek der  electricitcits-tcntoonstell ing te Parijs in 1881 

door  den secretaris van den d van Toezicht op de 

Spoorwegdiensten, Jhr . . E . W . B e rg en den inge-

nieur  van het Stoomwezen der  Spoorwegdiensten J . . 

C . . dc . 

 Br ie f van denzelfden , ten geleide van 

het door  zijn departement uitgegeven „ O o r d e e l omtrent 

den oogst van 1882 in Neder land." 

 Br ieven van den hoofdingenieur  van den Wate r -

staat in het 9de t ten geleide van dc waarne-

mingen aan n r  gedurende de maanden Oc to-

b e r , November  cn r  1882. 

 Br ie f van denzelfden hoofdingenieur, ten geleide 

van de aanteckening van de in het jaar  1882 gedane 

met ing van het strand langs de Noordzee in de pro -

vinci e . 

 P rog ramma van het Bataafsch Genootschap der 

Proefondervindeli jk e Wijsbegeerte voor  1882. 

/ . Br ie f van het Bestuur  der e E lec-

trische Auss te l lung"  te Weenen in 1883. 

t van wijle n het honorair  l i d . 

. P. , ingevolge opdracht van den d van 

Bestuur  bewerkt door  het raadsl id J . P. de Bordes, 

met medewerking van den heer  ko lonel W . J . l 

en het raadslid F . J . van den Berg. 

g van het l i d . Si jmons over  het 

gebru ik van gas voor  verwarmin g en ver l icht in g en tot 

het dri jve n van werktuigen enz. 

 Br ie f van het l i d . C . e betreffende 

een bezoek aan zijne fabriek tot houtbereiding. 

 Br ie f van het U i tvoerend C o m i t é van de inter -

nationale, koloniale en uitvoerhandel-tentoonstell ing te 

Ams te rdam. 

/ . Br ie f van het l i d G . B rac t , ten geleide van eene 

„ N o t c sur  un appareil imagine pour  relevcr  le profi l 

des bandages de roues." 

;// . Br ie f van het l i d J . J . s ten geleide van 

eene beschouwing over  waterstanden, waargenomen aan 

de Gron ingsche kust gedurende het i ó j a r i g ti jdva k 

1866—1881. 

 Br ie f van den heer  J . W . G i l t a y , te , ten 

geleide van eene beschri jv ing van een zelfregistreeren-

den kwikmanonieter . 

e heeren C . , T h . G . Sch i ll 

en T h . Sanders, respectievelijk vervaardigers der  ont-

werpen Bach (in letter), Bach (in noten) en E u t e r p e, 

ingezonden op de pri jsvraa g voor  het Amste rdamsche 

concer tgebouw, hebben tot de Commiss ie voor  het 

bouwen der  Concertzaal het volgende schrijven ger icht: 
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Weledelgeb. ! 

e ondergeteekenden, na bezicht iging der  vij f inge-

komen ontwerpen, en na kennisneming van het door 

uwe Commiss ie uitgebracht rappor t , zij n over tu igd, 

dat bi j  de beoordeel ing met het p rogramm a geen reke-

n in g is gehouden, zoowel wat betreft de bepalingen 

omtrent kosten en inr icht in g als die omtrent de afme-

t ingen van het beschikbaar  terrein , waarom zij  tegen 

uwe uitspraak protest aanteekenen. 

Zi j stellen daarom voor de plans aan het oordeel 

van vij f deskundige arbiter s te onderwerpen. 

Ondergeteekenden, deze arbitrag e alleen daarom 

wenschend, om een ernstig onderzoek van de inge-

zonden plans te verkr i jgen , verk laren , dat hoe deze 

arbitrag e ook moge ui tval len , zij  ieder  voor  z ich per-

soonli jk geheel afzien van iedere verdere medewerking 

aan de plans der  Concertzaal. 

W a t de benoeming der  arbiter s betreft , stellen zij 

v o o r , dat twee zullen worden benoemd door  onderge-

teekenden en twee door uwe Commiss ie, welke te 

zamen den vijfd e zullen benoemen. Ve rder  verklaren 

zij alle kosten, uit deze arbitrag e voortspruitend, geheel 

voor  hunne rekening te willen nemen. 

W i j zij n ben ieuwd, of de Commiss ie z ich tot deze 

arbitrag e zal laten v i nden, en zoo j a , of zij  voor de 

niet bekroonde deelnemers van bevredigenden aard 

zal zijn . 

n het gegeven g e v a l, nu niemand bekroond is, en 

de niet-bekroonden ontevreden z i jn , zou het o, i . aan-

bevel ing verdienen, een flink e openbare pri jsvraa g uit 

te schrijven. 

( A . et A . ) Naar wij  vernemen is het tegenwoordige 

Bl inden-inst i tuu t op de t te klein om de 

steeds toenemende bevo lk ing te bevatten, en heeft het 

Bestuur het voornemen opgevat een nieuw gebouw te 

stichten , op een daartoe aangekocht terrei n in de V o s-

siusstraat bij  de Van-Baer lestraat. e heeren S a l m, 

V a n m &  V u y k , r  en Schi ll zij n uitgenoo-

d igd plans op te maken voor het nieuwe , 

dat voor 100 kweekel ingen moet worden ingericht . 

n i " t a. s. worden deze plans ingewacht 

en hierui t zal door het Bes tuur, bijgestaan door 

de heeren J . . n en A . . van G e n d t, eene 

keuze worden gedaan. 

l wij  het toejuichen , dat voor  eenigszins groote 

werken mededing ing word t gev raagd, betreuren wij 

het, dat het Bestuur  niet een openbaren pr i jskam p heeft 

uitgeschreven. 

— e proefnemingen met electrisch l ich t geven ook 

hiertelande goede resultaten. e toepassing daarvan 

i n de Westersuikerraffinaderi j  geeft het

aanleid ing tot de onderstaande oordeelve l l ing: 

e electrische ver l icht in g van de Westersuikerraff i -

naderij  is een overwinning te meer  voor de Neder-

landsche Electr iciteitsmaatschappij. O ok hier is weder 

overtuigend geb leken, dat electriciteit als middel van 

ver l icht in g zeer  goed voldoet. e electriciteit , die 

nood ig is om de fabriek geheel te ver l ich ten, wordt 

voortgebracht door  twee dynamo-electr ische werktuigen 

(systeem Edison), welke elk 250 A - l a m p en leveren. 

e l ichtsterkt e van elke lamp is gelijk aan die van 

twaalf kaarsen , terwij l de stoommachine, die het elec-

tr isch e werktu i g in beweging stelt, van 16 paarde-

krach t is. n kan echter met minder  krach t toe, 

vooral ook daarom , omdat er  op 't oogenbl ik slechts 

350 lampen in werk in g zi jn. " 

t voornemen schijnt te bestaan om ook de nieuwe 

cellulair e gevangenissen, die naar de plans van den 

ingenieur-architect J . F . r  gebouwd worden, 

op deze wijze te verl ichten. d heeft aan 

het Centraalstation eene proefneming plaats gevonden, 

waartoe op het stationsplein twee cellen op ware grootte 

get immerd waren, en volgens bekomen inl icht ingen heeft 

deze in alle deelen voldaan. 

W i j geven in bedenking ook de hand aan het ver-

beteren der  kazernes te s laan, zoodra de heeren boos-

doeners naar de phi lanthropische inzichten dezer  eeuw 

behoorl i j k gehuisvest zijn . t daartoe besloten 

worden, dan zouden vele gebouwen , die thans tot ver-

bli j f van mil i taire n d ienen, in het belang der  openbare 

gezondheid geheel geamoveerd worden. Electr ische 

verl icht in g zou ook daar met vruch t kunnen worden 

toegepast. 

e Gemeenteraad heeft besloten, aan 

eene Commiss ie van deskundigen een onderzoek op te 

dragen naar den toestand der  waterbassins van de 

hoogdrukwater le id ing, teneinde na te gaan of het 

doordr ingen van buitenwater  door de wanden van filters 

en vijver s nadeelig is. e leden dier  Commiss ie zullen 

door  Burgemeester  en Wethouders worden aangewezen. 

— Af lever in g 1 van 1883 van  Populair 

G e ï l l u s t r e e rd t (uitgever J . G . Broese, te 

Utrecht ) bevat: e aanstaande internationale, kolo-

niale en uitvoerhandel-tentoonstell ing (met fig.) — e 

gedaante der  vloeistoffen. E en voordracht met proeven 

(met fig.) — s metalen spiraalhygroskoop. — 

e prax inoskoop van d (met fig.) — T e g e n-

stell ingen tusschen de kleur der  bloemen en der  v ruch -

ten. — e kolibri 's . V (met fig.) — Oberstein en zijne 

agaatslijperijcn (met fig.) — t vegetarianisme. . — 

t verplanten van boomen (met fig.) — N og iets 

over  vogeleieren van abnormale gedaante. — Elec t r i -

sche gloeilampjes. l T r o u v é ) (met fig.) n 

en kort e technische mededeel ingen, enz. 

N 
e verdiensteli jke kunstschi lder  Joh. k te 

A m s t e r d am vierde Z o n d ag j l . zijne zeventigsten ver-

jaarda g en werd door den g benoemd tot r idder 

der orde van dc E i kenk roon . n Commiss ie van 

kunstbroeders, kunstl iefhebbers en vr ienden overhan-

digde hem een pracht i g a lbum met de namen van een 

honderdzeventigtal deelnemers, die hem het schi lderen 

van een doek opdroegen, met het doel di t aan het een 

of ander  museum aan te bieden. 

J TO T G . 
G

Vergadering van 2 Februari 1883. 
Bij ontstentenis van den Voorzitter  opent de Vice-Voorzitter  de ver-

gadering. Na lezing der  notulen wordt overgegaan tot de gewone werk-
zaamheden. 

Aan de orde is een voorstel van het Bestuur tot het stichten van een 
wekelijkschen leesavond. 

e Voorzitter  schetst in korte trekken den treurigen toestand van du Af-
deeling en hoezeer  onderlinge samenwerking der  leden gewenscht is-

j meent, dat een wekelijksche leesavond hierin veel verbetering zou 
kunnen brengen, te meer  daar het Bestuur der j  bereid is, 
het 30tal tijdschriften , waarop de j is ingeteekend, gratis 
ter  beschikking te stellen en ook de boekerij  ten gebruike wil afstaan. 

e heer n acht het maatschappelijk lokaal in de g 
hiervoor de aangewezen plaats, doch de Secretaris der j  tot 
bevordering der  Bouwkunst, de heer , toont aan dat de daar  aan-
wezige ruimt e niet voldoende zal zijn, om het groot aantal lezers, die 
zich ongetwijfeld zullen aanmelden, te herbergen. 

, de heer  Schill, ontraadt het beschikbaar  stellen der  lees-
tafel, daar  hij  geen halve maatregelen wenscht en gelooft, dat van de 
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leestafel weinig geliruik zal worden gemaakt; wil men wat doen, men j 
wachtc en doe het goed! 

Na nog eenige discussie wordt besloten, op de door  het liestuur  aan-
gegeven wijze eenmaal per  week een leestafel beschikbaar te stellen, j 
in de hoop, dat dit de leden moge aanmoedigen om aan de werkzaam-
heden der  Afdeeling ijveriger  deel te nemen. 

e heer e liaan verkrijg t hierop het woord en levert een bijdrage 
over de bouwkunst in het algemeen, hare beoefenaren en hunne onder- j 
linge verhouding. Spreker  wijdt eerst in geestige bewoordingen uit over 
het wezen en doel der  bouwkunst, op hoe verschillende wijze zij  zich 
openbaart, en hoe diep zij  in den laatsten tij d hiertelande gezonken was. j 

e speculatiebouw wordt op flinke wijze gekastijd, doch tevens aan- , 
getoomi, hoe eerst onlangs hierin verbetering kwam. 

e opleiding van den bouwkunstenaar  wordt besproken en geschetst 
op hoe verschillende wijze Tiet, de zoon eens aannemers, en Jan, de zoon 
van een koffickooper, het tot architect brachten. e eene ontwikkelde 
zich van de schaafbank, onder  leiding zijns vaders, tot een practisch 
architect, dien het aan esthetika ontbrak, de andere daarentegen bezocht 
verschillende inrichtingen van onderwijs en werd csthetikus zonder  prac-
tische kennis. Spreker wees erop, hoe men lieide klippen dient te ver-
mijden* 

a toonde hij  door  voorbeelden uit den schat zijner  rijk e ervaring 
aan, hoeveel er  soms aan de verhouding tusschen bouwheer, architect
en aannemer ontbreekt. Bestekken zijn dikwerf onduidelijk en ook het 
Wetboek geeft geen licht, zoodat bij  geschil meest arbiters worden 
ingeroepen. e arbiters nu hebben echter  volstrekt geen leiddraad 
en daarom wenschte spreker  voor te stellen, dat de Afdeeling het initia-
tief zou nemen tot het concipieeren van eenige regelen, waaraan arbi-
ters en belanghebbenden zich zouden kunnen houden, en waarnaar  in 
bestekken zou kunnen worden verwezen. t een toepasselijk dicht-
stuk sluit spreker  zijn boeiende rede. 

e Vergadering geeft haar  bijval te kennen. e heer  l.eliinan betuigt 
zijn dank aan den heer e , een zijner  oud-leerlingen, en wenscht 

hem toe, dat het hem nog dikwijl s gegeven moge zijn, dergelijke 
schoone bijdrage te houden. 

Verschillende sprekers voeren nu het woord, en zoowel het voor,als 
het tegen van reglementeeren, werd uitvoerig besproken. e heer -
man toonde aan, hoe weinig reglementen baten en wees op de regee-
ringsreglementcn, die toch niet hebben kunnen voorkomen, dat zoowel 
bij den bouw van het Paleis van Justitie te 's (Jravenhage als bij  dien 
van het m te Amsterdam onregelmatigheden hebben plaats 
gegrepen, en beide gebouwen tot allerlei geschillen aanleiding hebben 
gegeven of zullen geven. 

e heer , vroeger bij  den bouw van het Paleis van Justitie 
werkzaam, bestrijdt den heer , die nu zegt, dat een belangrijk 
proces omtrent dit gebouw gevoerd is, wegens het niet optijd leveren 
van de vereischte detail teekeningen door den met het werk belasten 
architect. 

e heer n stelt thans voor, de heeren , Secretaris der 
Afdeeling, e liaan en , aannemer, te benoemen tot eene com-
missie om het bedoelde concept op te maken. t voorstel wordt be-
streden en ten slotte besloten, dat de heer e s in overleg met 
het r  een voorstel zal ter  tafel brengen. 

e vergadering wordt gesloten, nadat de heer n nog !>eloofd 
heeft, op de eerstvolgende vergadering de question hrulanre, „besloten 
prijsvragen of niet?", uitvoerig te bespreken, vooral naar  aanleiding 
van het dezer  dagen gebeurde. 

. 
e medcdeel ing omtrent de Enge lsch-Amer ikaansche 

Verl icht ingsmaatschappij  zal in een volgend nommer 

worden opgenomen. 

e stukken zij n in behoorli jk e orde 

aangekomen. 

 Bi j  di t nommer wordt eene plaat 

verzonden, behoorende bij  het ar t ike l : 

e e bouwkunst in de 

. 

. 

e aandacht wordt gevestigd op 
de voorwaarden tot opleiding van 
jongelingen voor het kader  der 
Genietroepen in

 omschreven in de
landsdie Staatscourant van 28/29 
Januari 18813, waarvan afdrukken 
kosteloos zijn te bekomen bij  het 

t van . 

. e van Justitie. 

n aan de Gevangenissen en 
de n s 

en Veenhuizen. 

. 
Op Vrijdag den 23 Februari 1883, des na-

. 
S van 

 zjjn voornemens op Woensdag 
den 21 Februarij  1883, des namiddags ten 
1 ure, ten e aldaar  aan te besteden: 

t , n en Stellen 
van den B O V E N B O U W der 
vaste Bruggen in de nieuwe toe-
gangswegen bjj  de e -
steeg te Botterdam. 

Bestek, voorwaarden cn teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads Timmerhui s te , en zijn voor 
den priJB van — verkrijgbaa r by Wed. 
P. V A N E &  ZOON , Boekdruk-
ken aan den Houttuin n°. ï:i . 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhals, terwij l de aanwjjzing 
zal plants hebben op  li  misdag den 13 Februari] 
188S, des voormiddags ten i l ure, aan het 
Timmerhui s voormeld. 

c E E te | 
Groningen, vraagt, bjj  het bouwen van eene 
kerk c. a. voor  den tjj d van ongeveer 7 maan-
den , een bekwaam , die altjj d 
bjj het werk tegenwoordig kan zjjn . 

Zjj , die hiervoor  in aanmerking wenschen 
tr komen, gelieven dit schrifteljj k te kennen 
te geven, met opgave van salaris, aan het 
li d der  Bouwcommissie, . ,  ; middags te eén ure, zal in een der  lokalen 
intjatstraat, te Groningen. j  v a n het e van Justitie, op het Plein 
- « r i m 4 r T r T ! * 0 ''-Craveniage, bjj  enkeleiaschrrjvingwor-

. d « « " " ^ 
t leveren van hout, metsel-
steenen, metsel- en pleisterspe-
ciën, pannen, tegels, verfwaren, 
glas en gereedschappen aan de 
gevangenissen te , 
nabij , te , -

Op Vrijdag den 16"  Februari) 1883, des na- terdam, te Aikmaar . en aan de 
middags ten een ure, zal aan het gebouw Buks gestichten Ommersohans 
van het provinciaal bestuur te ]*euu>arden en Veenhuizen. 
worden aanbesteed: e bestekken liggen ter  lezing en zjjn op 

bjj enkele inschrjjving , overeenkomstig franco aanvrage te bekomen aan het -
tj  441 der  A. V.: terie van Justitie en aan bovengenoemde 

 maken van een kanaal uit de , gevangenissen en rjjksgestichten. 
Smalle Eestereanding over  Op- Nadere inlichtingen worden gegeven door 
einde en door  de n tot in den t voor  degeroge»» 
het Bergumermoer, met bjjbe-lsen en rechtsgebouwen J. W.

Provincie Friesland. 

AAEBE8TEDIITG. 

hoorende kunstwerken, le ge- te 
deelte. 

t bestek ligt ter  lezing aan het gebouw 
van het provinciaal bestuur  van friesland te 
Leeuwarden. 

Gezegelde formulieren voor  inschrjjvings-
biljetten zjjn te bekomen tegen betaling van 
25 cent en bestekken tegen 7 1.50 per  exem-
plaar op het bureau van den provincialen 

. 
e noodige aanwjjzing wordt op de plaats 

gedaan op Uingsdag den 13 February, aan-
vangende des vooriniddags ten il'/ i ure te 
Opeinde (gemeente Smallingertand). 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bij den r van den provincialen 
Waterstaat te Ueuwarden. 

Leeuwarden, 1 Februari) 1S83. 
e Commissaris des s in de 

provincie Friesland, 

's-Graoenhaye. 
's-Grarenliage, den 3 Februuari 1883. 

De  can Justitie, 
Voor den . 

De Secretaris-Generaal, 
. 

. 
Op den 6d,° Februari 1883. des middags ten 

12 ure, zal door den r W. E N 
worden aanbesteed: 

t maken van een Café met bo-
venwoning op een terrein aan 
de e t o rkade te Amsterdam. 

Bestek cn teekening zjjn a ƒ 2.50 per  stel 
verkrjjgbaarte n kantore der  Architecten.Prin-
sengracht 404 en liggen ter  visie in het Nieuw 
Amsterdamsch , t 5. 

even door  W. -n worden gegevi 
A . S &  G. V A N , Architecten. 
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e van Justitie. 

n e n Gevangenissen. 

. 
Op Vrijda g den 23 Februari 1883, des namid-

dag» te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t uitvoeren van vernieuwingen
en herstellingen aan- en het 
onderhouden gedurende 1883, 

 en 1885, van: 
e rechtsgebouwen te Amster-
dam, , , - j 
burg, Zierikzee, -
bosch, Breda, Eindhoven, -
trich t en . 
e gevangenissen te Amsterdam, 

, Alkmaar , , 
Goes, Zierikzee, 's -
bosch, Breda, t en ; 

. 
e bestekken liggen ter  inzage en lezing 

tê  Gravenhage in gemeld lokaal van het 
e van Justitie, te Amsterdam, Haar-

lem , Hoorn,  Zierikzee, 'sl/er-
togenbosch,  cn 

 in de rechtsgebouwen. te Alkmaar 
en Goes in de gevangenissen. 

Zj j  zjjn voorts op franco aanvrage te be-
komen aan het e van Justitie, bo-
vendien voor Amsterdam, Haarlem en Hoorn 
bj j  den r W. C. S te 
Amsterdam, voor Alkmaar bjj  den opzichter 

. S te Alkmaar, vonr  en 
Goes bjj  den opzichter  J. .  te 
Goes, voor 's Hertogenhosch bjj  den opzichter 
J . . N A B B E ; voor  en  bij 
den opzichter  P. V A N E E te
voor  bjj  den opzichter  P. . WEU8-
T E N en voor  bij  den opzichter  G. 

. 
n worden gegeven door  den -

genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen J. F.  te 's Gra-
venhage en door  de opzichters bovengenoemd. 

Aanwjjzin g zal worden gedaan: te Amster-
dam, Alkmaar, Goes, Zierikzee, 's Herlogen-
boseh,  en  op 
Woensdag den 14 Februari 1888, des voor-
middags te 10 ure, waar  rechtsgebouwen zjj n 
te beginnen aan bet rechtsgebouw; te Haar-
lem,  en  op g 
den 15 Februari 1S83, des middags te 12 
ure, voor Haarlem en  aanvan-
gende aan het rechtsgebouw; en te Hoorn, 
op Vrjjda g den 10 Februari 1883, des mid-
dags te 12 ure. 

's Gravenhage, den 81 Januari 18S3. 
lie  van Justitie, 

Voor den , 
De Secretaris-Generaal, 

. 

AANBESTEDING. 
 en S van 

'S  zullen op g 
15 Februari 1883, voorin, l i l ure, ten -
huize aldaar, bjj  enkele inschrjjvin g 

: 

\an de Stoomsteen- en Panncnfabriek van 
S EN S te tlrnte» kunnen 

geplaatst worden een bekwame -
, tevens Vuur - en Bankwerker  en 

een  in Terracotta en 
Verglaaswerk. 

n voorraad , -
W E en E Boulet , 
Vorsten, , Gevelbanden, -

e levering van 75,000 stuks kammen, Pleurons, Eindstukken: -
n-rnnkmn n an van !lf l n nn 1 m
Gróskeien 11 /,,, en van 38,000 
stuks Gres keien 

e levering van 262 r -
steenen Trottoirbanden. 

3°. t vernieuwen van het boven-
dek der  brug over  de rivier  de 
Aa buiten den Orthenuitgang. 

4°. t gedeeltelijk sloopen van 
den n No. 2 aan den 
Noordwal en het slechten van 
de daarboven en omgelegen aar-
dewerken. 

Te verwerken grond ongeveer 500 1., af 
te breken metselwerk ongeveer 250 3 . 

e bestekken liggen ter  inzage op het 
s te 't-Uertog&nboteh en zjjn te ver-

krjjge n bjj  den Gemeente-Architect J. . 
NABB E aldaar, ieder  tegen betaling van ƒ0 .25. 

e aanwijzing zal plaats hebben op -
dag 18 Februari e. k., voor de werken onder 
8». genoemd voorm. 10 ure en voor  die onder 
4°. bedoeld voorm. 10'/, ure. 

n worden gegeven door  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

's-llerlogenbosrh, 81 Januari 18S3. 

Burgemeester en Wethouders voorn., j 
F . J . , L.-B. 

3. N. G. SASSEN, Secretaris. 

zaïk- en andere Tegels; de meest courante 
soorten Proflelsteenen, Go volst oenen, 
alsmede drie- en viergaats holle Steonen. 

e Proflelsteenen, Aanzet- cn 
Slu it blokken, geel, groen, zwart, brui n 
verglaasde n worden spoedig ver-
vaardigd. 

e van Justitie. 

. 
Op g den 20 Februari 1883. des na-

middags ten één ure, zal in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein 
te rs Gravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g wor-
den aanbesteed: 

a. t bouwen van eene Cellu-
laire Gevangenis nabij  's Gra-
venhage. — Begrooting der  kos-
ten ƒ527.000; en 

b. t bouwen van eene Cellu-
lair e Gevangenis te Breda. — 
Begrooting der  kosten ƒ 575.187. 

e bestekken, de teekeningen en dedetail-
teekeningen liggen ter  inzage te 's Graven-
hage, in een der  lokalen van het e 
van Justitie, op het Plein. 

Bestekken en teekeningen zjjn voorts op 
— franco aanvrage, tegen betaling van fu 

 V a n T 0 0 r elk bestek, te bekomen aan het -
 ^ e J n « t * * * b j j  ^Opz ichter s P. V A N 

G 

Op g den 20"  "  Februari 1883, dee na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats 

Aan de n der  Nederlandsche -
j  te , is verkrijgbaa r 

N S ? 
G OP: 

, 
ontvangen bjj  de beschouwing der 

E N 
OP E G 

s 

Sociëteit " 
te , 

POO
W. C. V A N , 

A r c h i t e c t te . 

Prjj s 20 Cents. 

spoorwegen bjj  de e n te U/recht, 
van : 

Bestek N" . 350. 
t maken van een Overdekking 

der  laadplaats op het station 
Enschede. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens ij  55 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2(.l" ,r° Januari 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den t 

r . J. VA N X te '/.ut-
fen en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) cn 
door den r voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den 13d'"  Februari 1SS3, des namiddags 
ten 1 ure. 

Utrecht, den 27"' » Januari 1883. 

E E tc Breda, J . . NABB E te 's Her-
togenhosch, en bjj  de s C. 

 te Arnhem, P.  te Utrecht, 
W. C. S te Amsterdam, G. J. V A N 

 GOES te  en J. V A N AS-
N te Groningen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen, J. F. Z E  A A  te 
's Gravenhage 

Aanwjjzin g zal gegeven worden te 's Gra-
venhage op Woensdag den 14 Februari 1883, 
des namiddags ten 1 ure, op het terrein 
waarop het gebouw moet worden opgetrok-
ken; dit terrein is gelegen aan den klinker -
weg naar den watertoren aan de grensschei-
ding tusschen de gemeenten 's Gravenhage en 
Wassenaar; en te Breda op g den 
15 Februari 1883, des namiddags ten 1 ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wor-
den opgetrokken, gelegen ten Noorden: aan 
de te verlengen Sophiastraat, en ten Zuiden 
aan het exercitieveld van het t 
van Oorlog. 

Voor elk gebouw moet een -
 biljet worden aangeboden, 

's Gravenhage, 27 Januari 1883. 
De  van Justitie , 

Voor den , 
De Secretaris-Generaal, 

. 

B o e k h a n d el . G .  C z ., A m s t e r d a m. 

L I C H T D R U K T O E S T E L L E N 
ui het beste soort Teakhout, dat aan geen werking onderhevig is, met flinke 

, Veeren en met zwaar Spiegelglas. h fabrikaat , 10*  goedkoo-
per dan de buitenlandsche, die tevens van veel minder  kwalitei t hout zjjn . 

Aanvragen en inlichtingen franco. 

L l t H 
t eenigst goede soort, aan rollen van 10 r  lang en 0.76 . breed. 

, , N van prim a 
e en Engelsche huizen, tegen denzelfden prjj s berekend. 

(Op franco aanvrage, s gratis.) 
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 en S der 
Gemeente  zullen op g 
12 Februari 1883, te 12 uur  des middags, op 
het , in het openbaar en bjj  enkele 
inschrjjvin g doen aanbesteden: 

e VASTE G 
over  de Buitensingelgracht tus-
schen het Tulpplein en de Wees-
perzrjde. 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjge n ter j der 
Gemeente, tegen betaling — (met 
bjjbehoorende Teekening). 

n worden gegeven aan het Bureau 
van den Stads Architect , r  No. 101, 
ten , van 10 uur  'sochtends tot 
12 uur  's middags. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, A . Weth. 

27 Januari 1883. De Secretaris 
E , /. S. 

G 
Op g den 20'" "  Februari 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 355. 
t maken van drie wachterswo-

ningen met stalgebouwtjes, een 
op het station Barendrecht, een 
tusschen Willemsdorp en -
drecht b\j . 26*en een tus-
schen Breda en g bij 

. 3;,J:' , ten behoeve van den 
spoorweg van m naar 
Breda. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens jj  114 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 21)"™ Januari 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  Jhr . W. T te
terdam en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen , tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den 12d'"  Februari 1883, te  des voor-
middags ten 10 ure, te Dordrecht des voor-
middagsten 12 ure en te Barendrecht des na-
middags ten 2'/t  u r e -

Utrecht, den Januari 1883. 

. S N &  C133. 
 WATE  . 

P
STAD  te  zal bjj , 
enkele inschrjjvin g aanbesteden: 

t verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk van af den Wester-
dij k tot aan het hek op Zand-
voorderhoek, over  de lengte van, 
2667 . 

Geraamd kostenbedrag ƒ 42313. 
e bestekken van dit werk zijn van af 

heden verkrijgbaa r ter  Secretarie van genoemd 
Waterschap te Lemmer, alwaar de inschrij -
vingen franco zullen moeten worden inge-
leverd vóór of op Zaterdag den 17 Fe-
bruar i 1883. 

De temmer. 31 .lanurr i 1SS3. 
Hel Dijksbesluur voornoemd: 
. , Voorzitter. 

S. , Secretaris. 

AVENU E  27. 

Eigenaars van groeven van , , 
Zandsteen van E en van -

. 

J. F. N AZN , 
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine part ij  on. 

E

VAN 

, 

-

en andere 

N 

voor , , 

, , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

. 
E 

. G & . . 
t beste middel voor G van 

S en N tegen 
het condenseeren van stoom. — Belangrijk e 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . ' , 
, N.Z. 45. 

KIJHIS & W IJMBURGH 

in . 
Agen ten v an de j v an 

Quenas t, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Por t land-cement F a b r i e k . 

s in Bazalt, , Straatkelen, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

. , 
N V A N 

TOONKETELS i\

Bickerstraat 
. 

e goedkoopste en meest solide . 

S. . E , 
Binnen-Amstel 109, . 

. . ,  GeneraaUAgent voor  van: 

J O S A N N , 
W E E N E N — T . 

Fabrikan t van 
- en Glasmozaiek, Terrasso en Granito, 

Stnckmarmer en Stucklustro, Ceinentbeton. 
Waterdichte bekleeding van kelders, sousterrains, vochtige muren, enz. 

e firma  bestaat reeds meer dan 100 jaren en de gedurende 
dien tjj d uitgevoerde werken leveren het beste bewijs van duur-
zaamheid en soliditeit. 

Soeiété anonyme Beige de e mécanique 
.

Eenige fabriek in Europa van 

E , 
het beste en goedkoopste materiaal voor  plafonds. 

Groote besparing van pleister  en arbeidsloon. 
, lichtheid en spoedige opdroging der  plafonds. 

f zoo duur als de bewerking met riet 
amneiu en sonuiieii. — _ , . 
Verdere inlichtingen, prospectussen, prjjaen, worden op aanvraag door den Vertegenwoordiger  toegezonden. 
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B. , te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnslru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2*™ 3d,„  e n 4a.» g r a a d v 0 0 r m a j e r p a s . e n 

andere . 

 en  enz. 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

B e l t w eg N " . 3. 

3 Feb r. 1883. 

fabr iek ï i hollüm»s<;iïf: ÏJSSËl7 
DE J O N G H & . 

s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lena  hout- of «zeircenstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn op-
brengst van 150 tot 2000 » per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen , , , , Steen- en T e è e l v o r m-
macbines. n . en Brugcons t ruc t i ën enz. 

, 
('i'iitril'iijrniil|ioiii|ici i en St iiht'ije u 

T E P en T E . 
n - en Brugconst ruct iën. 

V » * i  | | „  nonsT. . 

E G N . 6. G 10  1883. 

 . 

vil w m m 

. 

Gerouipriiiieenle Asphallwegen  dito n vloeren. 

Werken in k voor  trottoirs , Skating-ltinks, f vloeren, 

kelders. 

- Pil , Winkel- en , (iangen, Veranda's, 

Brug- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. ., Beekstraat F. 112, te Arnhem. 
De Directeur, W . P A T O N . 

Wilson' s STOÖÏPOÏPIN CEITRAALVI1WA1IIIC 
zijn belangrijk in prij s verminderd cn voorhan-
den in de n van 

N  & , 
Spu is t raat 6 en 8, A m s t e r d a m. 

 oiithififle fff> ffeïilaxfreerde

, E 
en Sléréotjpe-lnriehtiii g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor  Ph«l»l i t l>*gr«| i l i ie , 
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen en/., van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  zlnie-
cmphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne c iiiin c voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . l i . STE  Cz., te Am-
ster>hi 1,1. heeft zich welwillend belust met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Pliaiolitiiegraphic , zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 
O . J . . 

. 

«SCHEL A \\\X\\\m, 
. 

i . Berlijn . . Weenen. 
. 

T W A T E . 

. 

S T O O  V A . 

. 

. 

S T O O  W A T E  V  W A . 

- & . 

. 

. 

. 

. 

Voor n en Pr i j sopgaven 

zich te wenden aan den Vertegen woordi-
ger voor

J. VAN N Szn. 
36 Achterburgwal A m s t e r d am 

iPMimüEMN, -
3 Y & ,  £ 
S BOC  Frères, E 3 
3 , S & C°., E £ 
o> tiy de Verteji..iiwoordi(ïer « ca : 5̂  
m 1 ) 1: T &  O GO 

Oostzeedijk 24S,

Bij  P. A , te A r n h e m , is verschenen de zevende aflevering van: 

Geschiedeni s van de Bouwstijle n 
n d e r  A r c h i t e c t u u r , 

. . 
Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de  School, te Del/t. 
t omstreeks J O Ö i n den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 

T w e e d e , v e el v e r m e e r d e r d e e n b i j g e w e r k t e d r u k . 

e u i tgave geschiedt bi j  i n teeken ing i n 10 a f lever ingen a ƒ 1 . 7 5. 

J. & . VAN  POT, 
. 

J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

, Vu ren - , Greenen- en E i k en 

T 
en v e r d er , 

V l o t - e n . S l i j p d o o l o n e n z. 

p r i m a po r Y l and -cement, 
merk l m  r &  . « o i m :, 

in wielitboudeiide Vaten van 1 SO o 

en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

E t» andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

A l i , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n  &

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T -
T . 

uit de groeven van 

Staudernheimer.  Cordeler. 

Breitenheimer. Wexemer. 

Udelfanger. | e r  enz. 

Bentheimer. | a . 

e k vloeren, 
volgens teekening. 

EKfLSCOKf BUIZEN. 
E . 

V u u r v a s t e Steenen en V u u r k l e i euz. 

e t A 

A.W.W. 
Ï  ƒ2.25 per  3 maanden of wel zet galden per  jaar  bij r . YV. VA N  |(./.  -'-'5 |>ei .( iiia.iii.nii. . »<=  « »g " l " . ) " » 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : (AN , i vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het .buitenland 

C. li . S S en A. \V. . y 7-5° en ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Slukken en correspondentie voor  het (ienootschnp te adresseeren aan | , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

den -Secretaris, Prinsengracht 851 te  cent roof een bewijsnommer, worden tot \ njdag avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van De Opmerker, Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, t X" . 28 te Arnhem. ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N VAN T . 

Gedrukt by G. W. van der  Wiel  C". , te Arnhem. 

n leden wordt ber icht : 

10. dat als buitenleden zij n toegetreden de heeren : 

firma  Voorhoeve en Wee ldenburg, te ; . G . 

A . F o ï , te ; A . . van V e g g e l, te -

terdam; A . Slui js, te G o r i n c h e m; . j . . e 

Be rgve ld, te G r o n i n g e n; J . van U n n i k , te A r n h e m ; 

firma  V a n der  Spoel en V a n V o r d e , te ; 

W . G a b e l, te ; . Semmel ink, te N i jmegen; 

20. dat als kunstl ievende leden zij n toegetreden de 

heeren: P. C . , te A m s t e r d a m; W . Posthumus 

, te A m s t e r d a m; 

30. dat als gewone leden zij n voorgesteld de heeren: 

. E . C l a u s, te A m s t e r d a m; C h . S t r a c k é, te A m -

sterdam ; en dat hunne ballotage zal plaats hebben op 

21 Februar i a. s.; 

40. dat de vergader ing der  Commiss ie, belast met 

het oplossen der  vragen en de behandel ing van bepaalde 

vakken, zal plaats hebben 14 Februar i a. s. in -

St roucken ; 

50. dat de navolgende pri jsvraa g is ui tgeschreven: 

E en l van gesmeed ijzer , hoog 1.50 . breed 

.60 , in den stij l der e e van het 

begin der  16e eeuw. 

Schaa l:  a 5. 

Behandel ing der  teekening aan den ontwerper  over-

gelaten. 

Be loon ing: eervol getuigschrift van het Genootschap 

en een premie van / 30. 

: v ó ór of op den 6iV t 1883, ten 

huize van den l s t , ,-Secretar is, Prinsengracht 851. 

 60

60. dat bui tenleden, die nog niet in het bezit van 

een exemplaar  der  wet z i jn , zich tot het bekomen 

daarvan kunnen aanmelden bij  den i s t ' -Secretar is. 

de 1 ste-Secretaris 

C . B . Posthumus . 

E E 

( A et A ) . 

door

Utrecht is een van de oudste plaatsen van ons va-

derland. s in den n tij d bestond op 

de plaats, waar  de Vecht zich van den n scheidt, 

een nederzetting, t midde l-

punt van deze nederzetting was een sterk kasteel, door 

de n Praetor ium genoemd , dat naar  alle waar-

schijnl i jkhei d op de plek van het tegenwoordige Paleis 

van Justiti e gestaan heeft. 

T o en de n uit hun sterkte verdreven waren, 

werd zij  door  de Franken be t rokken, die daar  ver-

blij f hielden tot 857, toen de Noormannen Utrecht 

veroverden en geheel in de asch legden. e inmid -

dels gestichte kerken werden verwoest, en ook d i e, 

welke t , g der  F ranken, op de plaats 

van de tegenwoordige k gebouwd had , ontg ing 

di t lot niet. s vroeger  had zij  van de Fr iezen on-

der d  veel te lijde n gehad , doch door  de 

zorgen van Pepijn van l en Bisschop Wi l l eb ro r d 

was zij  toen hersteld. 

Bisschop Balder i k van Cleve deed in het laatst der 

negende eeuw de verwoeste kerken weder  opbouwen, 

en in den tij d van zeven jaren werden zoowel de -

ker k van , als de St . -Sa lvatorkerk, in hare 

onmiddel l i jk e nabi jheid , vol tooid. 

n den aanvang der  elfde eeuw had Utrecht een in -

val van de roofzieke n te ve rduren, en ook toen 

moest de k het geducht misgelden. Z i j 

werd echter  weder  opgebouwd, en in 1125 vond de 

plechtige inwijdin g door  Bisschop A d e l b o l d , in tegen-

woordigheid van r k , plaats. 

e k e r k , in n stij l gebouwd, ver-

brandd e in 1143, doch werd spoedig hersteld. Zi j 

bleef in dezen toestand tot 1252, toen zij  echter  in 

tamelij k verval len staat begon te verkeeren. 

http://EITCrl.Hr


5» E  E . 10 Feb r. 1883. 

B isschop k van V ianden besloot een prach-

tige kathedraal te bouwen, en werd na een bezoek 

van zijn o o m, Aar tsb isschop Con rad van -

t e n, den stichter  van den n d o m, in zij n 

voornemen versterkt . k zij  de hu l p van den -

landschen ('naaf W i l l e m , die tot h g 

verkozen was, getukte het hem spoed ig, de noodige 

gelden voor  den bouw te verzamelen , en hij  droeg aan 

een bouwmeester, thans onbekend, op, het plan te ma-

ken. n vermoedt, dat deze bouwmeester  een -

negouwer was, en di t vermoeden vindt zij n g rond in 

de overeenkomst van de kathedraal te k met 

die van Ut rech t , wat den aanleg v;tn het koor  betreft. 

Waarschi jn l i j k zijn beiden , evenals dat van den -

schen dom , naar  liet voorbeeld van de kathedraal te 

A m i e n s ontworpen. T e n volgde men Amiens 

gehee l, doch te k en te Utrecht werd de ka-

pellenkrans veranderd, en geen kooromgang gemaakt. 

e overeenkomst. die de andere deelen van den dom 

te n met die van Utrecht vertoonen , wettigt het 

vermoeden, dat vele e werkl ieden aan deUt rech t-

sche hoofdkerk gearbeid hebben. 

n 1267 werd het koor  gewi jd, en vervolgens de 

kru isbeuken en de hoofdbeuk in bewerk ing genomen. 

t is onzeker, of de hoofdbeuk reeds vol tooid was, 

toen met den bouw van den toren aan de westzijde 

der domkerk een aanvang gemaakt werd. 

F en opschrift aan den toren lu idt : 

e men screef dertien honderd twint ig h en een 

t men van mi den eersten steen. 

n dertien honderd twee en tachtich 

W a s ic volmaect so men siet waerachtich." 

e bouwmeester  van den toren was Johan van -

negouwen. e toren was oorspronkel i j k anders van 

gedaante dan thans , want men heeft om het onderste 

gedeelte in de zeventiende eeuw versterkingen gebouwd, 

teneinde hem voor  instorten te behoeden. t bo-

venste gedeelte is zeer  l icht gebouwd cn word t thans 

door  tal van ijzers bijeen gehouden. O ok het kapje, 

dat men tegenwoordig ziet, en waarop n van 

T o u r s pr i jk t , lag niet in de bedoel ing van den ont-

werper , die daar  een slanke steenen spits voor  in de 

plaats gemaakt had. e spits is in 1558 door  den 

b l iksem getroffen en toen niet hersteld. V a n den 

toren in zij n oorspronkel i jk e gedaante is geen afbeel-

d in g tot ons gekomen. n 1802 was het kapitte l van 

den m n og in het bezit van een teekening, die ech-

ter , helaas, ver loren is gegaan. 

n den Spaanschen tij d werd de m door  de beeld-

stormers van vele zijner  sieraden beroofd , maar  bleef 

toch nog een zeer  fraai geheel v o r m e n, totdat den 

l 6 e "  Augus tus des jaar s 1674 onder  een hevigen storm 

het schip van de kerk! , dat n immer zij n streefbogen 

had gekregen, voor  de krach t van den win d bezweek, 

en onder  donderend geraas omlaag kwam. t pu in 

werd o p g e r u i m d, en sedert stond de n van 

den m afgescheiden. 

d dus de natuur  een deel van een fraai bouw-

werk vern ie t igd, ook de menschen bleven niet achter, 

het te misvormen. n het begin dezer  eeuw werd 

 binnen den m een afschuwelijk houten get immerte 

geplaatst, dat het ten eenemale onmogel i jk maakt, 

iets van het inwendig schoons waar  te nemen, en dat 

door  zij n monsterachtige ë i k e n h o u t v e rf het oog kwetst. 

O ok de „ r e s t a u r a t i e s "  (?) die men af-en-toc heeft ge-

meend te moeten ondernemen, en waarbi j  Port land-

cement een hoofdrol speelde, hebben veel kwaad ge-

daan. Thans word t de kerk , onder  tie kundige leiding 

van den bekwamen architect*Nienwenhuis, gerestaureerd 

en het gedeelte, dat reeds vol tooid is, doet zien dat 

thans de restauratie aan goede handen is toevertrouwd. 

e de quaestie van het afdekken der  koorkapel len 

de restauratie niet doen ophouden! 

e m te Utrecht was oorspronkel i j k eene basi l iek 

met dri e schepen. t p lan was niet geheel vo l l ed ig, 

daar  de St . -Thomaskapel aan de Z . W . zijd e aan de 

ker k grensde. t schip telde zeven, en het koor  vier 

t r a v e e ën , terwij l een halve lohoek de koorafslui t in g 

vormt . e koorkapel len sluiten onmiddel l i j k aan het 

 k o o r , en een koo romgang ontbreekt. e zijschepen 

hebben in verhoud ing tot het middelschip een bui ten-

gewone hoogte, en ook de steunbeeren zij n bijzonder 

zwaar. Evenals te n , is het onderste gedeelte 

vri j  eenvoudig van behandel ing, doch het bovenste ge-

deelte der  steunbeeren en luchtbogen is van zeer  rijke -

en edele v o r m e n, die met het beste e werk op 

é én lij n gesteld kunnen worden. e venstertraeeerin-

gen zij n bijzonder  schoon en eenvoudig. t b lador -

nement is fraai , en vooral aan de koorparti j  rij k be-

handeld. 

T o en de ker k op het toppunt van haar  luister  was, 

in het begin der  zestiende eeuw, was ook het inwen-

dige rij k versierd. T a l van grafsteden van bisschop-

pen en keizers zag men in het koor . Slechts é én 

hiervan is in tamelij k geschonden toestand bewaard 

gebleven. F raai gekleurde glazen , door  F i l ip s den 

Goede uit l on tboden, tooiden de vensters, ter-

wij l prachtige kcrkmeubelen een waardige stoffeering 

vormden. 

A a n de zuidzijd e sluit dc k loostergang aan den m 

aan. Vo lgens de bouwvormen, die deze kru isgang 

vertoont, moet zij  weinig later  dan de kerk gebouwd 

zijn . T o t in de laatste jaren verkeerde de gang in 

een aUertreurigsten staat van verval. Thans word t 

echter, onder  le id ing van den heer  Cuypers, aan de 

restauratie gearbeid. V a n de k ru isgang komt men in 

de voormal ige kapi t te lzaal, een gebouw uit het laatst 

der vijftiend e eeuw, dat kortgeleden in zij n oorspron-

keli jke n toestand hersteld is. 

e kapi t te lzaal, wier  lotgevallen in het eerste nom-

mer van den laatsten jaargang van het weekblad

 te v inden z i jn , is langwer-

p i g van v o r m , en bestaat uit 7 t r a v e e ë n. e kapitee-

len cn kraagsteenen zij n met fraai beeldhouwwerk ver-

sierd. 

e k was vroeger  door  gewelven met den 

toren verbonden , doch van onderen was tusschen bei-

den een d o o r g a n g, gelijk men zien kan op het ze ld-

zame prentj e van J . de Bcijer . t onderste gedeelte 

van den toren is zonder  versierselen. n den toren 
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vond men vroeger  een k a p e l, aan l gewijd, 

waarin een orgel werd aangetroffen. O ok was daar 

een soort van loge aangebracht, waar  de Bisschop den 

dienst b i jwoonde, als hij  hem niet zelf verrichtte . 

t k lokkenspel van den n bestaat uit 42 

k l o k k e n , benevens zeven zware l u i k l okken , genaamd 

Salvator, , , , Bapt ista, -

dalena en Adrianus. t cari l lo n is gegoten door  de 

bekende gebroeders  l e m o n y, die daarvoor  de oude 

lu ik lokke n A g n us ma jo r , A g n us m ino r , Pont iano, 

Campana Crucis, s en T h o m as gebezigd hebben. 

e kelders onder  den n dienden vroeger  tot 

gevangenis, en er  gaan allerlei verhalen omtrent de 

personen, die daar  een akel ig uiteinde vonden. 

V a n den bovensten torentran s heeft men bij  helder 

weder  een fraai vergezicht. Noordwaarts ziet men de 

Zu iderzee, met een gedeelte van d en de 

torens van A m s t e r d a m, Naa rden, W e e s p, , 

enz. T en westen kronkel t zich de n door  de schoone 

landouwen van d en ziet  men W o e r d e n, 

Oudewater, enz. T en zuiden beschouwt men de welige 

akker s van de Betuwe en kan men bij  helder  weder 

zelfs de kathedraal te h waarnemen. 

T en oosten eindelijk ziet men de blonde Geldersche 
heuvelen, en de torenspitsen van Amers foor t , N i jkerk . 

j a soms zelfs die van A r n h e m . 

A l s windwijzer , maar  vooral als uurwijzer , is de -

toren van veel nut voor  de bewoners van het S t i ch t, 

en het uurwer k is een meesterstuk- van werktuigkunde. 
e de statige n zich nog lang boven het 

grijz e Utrecht verheffen , een baken voor  den wande-

laar  die de omstreken doorkru is t , een sieraad voor  de 

oude stad, en een gids voor  haar  bewoners, die hij 

wjjs t naar  o m h o o g! 

A E T . 
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 )e Voorz i t te r  opent de vergader ing, en na lezing der 

notulen worden de ingekomen stukken medegedeeld, 

waarui t b l i jk t , dat het ledental weder  belangri j k is toe-

genomen. 

V e r d er  wordt ber icht , dat het Bestuur  voorstelt, de 

ge lden, door  oprichter s en eere-voorzitter  ter  gelegen-

heid van de 800''  vergader ing aangeboden , te bestem-

men voor  het stichten van een bibl iotheek. t voorstel 

vind t algemeene ins temming, en van een der  leden, 

die onbekend wenscht te b l i jven , komt onmiddellijk 
daarop een schr i jven, waarbij  hij  z ich bereid verklaart, 
een som van / 2 00 als renteloos voorschot tot het uit -

breiden der  te stichten bibl iotheek beschikbaar  te stel-

len. t aanbod wordt onder  daverende toejuichingen 

aangenomen. t Bestuur  zal omtrent de bibliotheek 
eerstdaags nadere plannen aanbieden. 

e heer  Jan Spr inger  houdt hierop zijn aangekon-

digde lezing over  „ G e s c h i e d e n is der  Bouwkunst ." n 

aanslui t ing aan zij n vroegere bi jdragen, behandelt spre-

ker thans de Bouwkunst der . N a een over-

zicht van de polit iek e toestanden in het e 

, die van zoo overwegend belang voor  de uit ingen 

der kunst waren , gaat spreker  over  tot het behandelen 
van de eigenlijke bouwvormen. j  doet eindelijk uitko -

men hoe de tempe lvormen, die bij  de Gr ieken zoo 

fijn  en logisch gedacht waren, bij  de n slechts 

een decoratie werden, die, zoo goed en zoo kwaad het 

* 

g i n g, aan de gebouwen werd aangebracht. e grootsch-

heid der e bouwwerken maakt echter, dat 

zij  meer  indru k maken dan de Gr ieksche. t we-

reldbeheerschend karakter  der n druk t zich 

ook in hunne gebouwen ten duideli jkst e uit . e fijne 

details der  Gr ieken moet men bij  de n niet 

zoeken; zij  streefden er  meer  naar, door  groote massa's 

te werken. 

N a een opwekkend woord aan de leden, om door 

crit ische beschouwing van de werken, ons door  de 

oudheid nagelaten, hun smaak te veredelen, hun zin 

voor  verhoudingen aan te kweeken, eindigt spreker 

zijn e leerrijk e bijdrage. 

e ie Secretaris betuigt den heer  Spr inger  den dank 

der V e r g a d e r i n g, waarmede de leden door  bijvalsbetui -

gingen instemmen. 

e leden worden daarna door  den heer . n 

vergast op een fraaie kunstbeschouwing, bestaande in 

het plaatwerk " e heer  Jurr iaa n -

geeft een schoone collectie p h o t o g r a p h i e ën uit Weenen 

te bezichtigen. e kunstbeschouwingen trekken zeer 

de aandacht, en de Voorzi t te r  brengt dank aan de 

kunstgevers, die de leden zoozeer  aan zich verpl ich t 

hebben. 

e heer  E . van den Bossche verkrijg t thans het 

woord , om een rede te houden over  „ d e beeldhouw-

kunst bij  de Gr ieken." n bezielde taal schetst spre-

ker , waarin het schoonheidsideaal der  Gr ieken bestond, 

welke hoofdregelen hen bij  hunne scheppingen leidden, 

en hoe ze steeds den juisten middelweg wisten te be-

wandelen. T a l van oude schrijver s worden door  spre-

ker met veel zaakkennis aangehaald , ten bewijze van 

het door  hem betoogde. 

l groote belangstel l ing werd deze rede van den 

talentvollen V laamschen kunstbroeder  aangehoord, en 

een kracht i g applaudissement zal hem zeker  voor  de 

moeite, die hij  z ich gaf, ruimschoots beloond hebben. 

e heer  W e i s s m a n, rapporteur  der  Commiss ie belast 

met het oplossen der  v ragen, in de vraagbus gevon-

den , leest nu een drietal antwoorden , door  die C o m-

missie gegeven, voor  en vertoont ook een model, „ S i m -

son"  genaamd, van een werk tu ig , om op eenvoudige 

wij s een zwaar  schuifraam zonder  tegenwichten in be-

weging te kunnen brengen. t vernuftig e werk tu ig , 

door  de firma  V a n de V e l de &  C o. te Gron ingen in 

den handel gebracht, wordt met aandacht beschouwd. 

A l s onderwerp voor  de eerstvolgende gewone prijs -

vraag wordt gekozen: " „ E e n deurpaneel van gesmeed 

ijzer , in l der  16e eeuw." 

N o g wordt medegedeeld, dat de redactie van het 

d  in het vervo lg grati s een 

exemplaar  voor  de leestafel beschikbaar  zal stel len, 

welk bericht met ingenomenheid ontvangen wordt . 

e heer g brengt nu ter  tafel een voorstel, 

strekkende om bij  elke pri jsvraa g de antwoorden, al-

vorens zij  der  J u r y worden toegezonden , te doen on-

derzoeken door  een Commiss ie van leden, om te be-

oordeelen, of de inzender  zich wel strik t aan het 

p rogramm a gehouden heeft. t voorstel komt de vo l-

gende vergadering in behandel ing. 

Nadat nog eenige nieuwe leden zij n voorgesteld, 

word t de vergader ing gesloten. 

E G V A N , B O  F

E N W A T E E . 

 49.) 
. 

Vas ten afval van de n i jverheid , voor  zoover  hij  niet 

verder  gebruik t wordt , kan men in veelvuldige geval-

len voor  het aanvul len van verdiepingen en het ver-
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hoogen van wegen bezigen. A n d e r s word t hij  tot 

ascli verbrand of op bestemde plaatsen geborgen. n 

dient daarbi j  toe te zien , dat de vergaarde afval noch 

de lucht noch de wateren kan bederven. Z oo werd 

bijv . het zwavel in z inkhoi idenden afval van een zwavel-
zuurfabrie k nagenoeg 20 jaren lang tot bevloer ing van 

een weg gebezigd. t gevo lg daarvan was, dat de 

regen de oplosbare stoffen daarui t opnam en de om-

l iggende bronnen met zinkvitr ioo l vergift ig d werden. 

V loe ibar e afval van de nijverhei d wordt hoofdzake-

lij k op de volgende wijzen gere in igd: 

r  middel van chemische methoden, of door  k la -

r in g en filtratie  of wel bevloei ing van weiden en bouw-

grond. e meest gebruikel i jk e methode in -

land en Oostenri j k is de chemische zu iver ing, en wel 

door  de vui l e stoffen uit het water  neer  te ploffen. 

k wordt daarvoor  gewoonli jk gebezigd. e 

kan men kleurstoffen, metaalverzuursels en vetzuren, 

in het water  zwevende, neerslaan. 

T o t de bekende neerploff ingsmiddelen worden ge-

bracht het middel van S ü v e r n, dat uit bijtend e kal k , 

steenkolenteer  en ch loormagnesium bestaat, en het 

Abc -mengsel van Se l la r, aldus g e n o e m d, omdat het 

a lu i n , bloed en clay (pijpaarde) bevat. 

e ontstane neerslagen worden meestal als mest-

stoffen , ofschoon van geringe waarde, aangewend. t 

ui t de bezinkingsbassins afvloeiende geklaarde vocht kan 

nu in den nabijgelegen stroom worden afgevoerd. 

e chemische zuiver ing is voor  vele nijverheids-

takken : verver i jen , papierfabr ieken, wol- en laken-

fabrieken , suiker- en stijfselfabrieken, geschikt. n 

kan ze echter  slechts bij  sterke concentratie van het 

afvalwater  aanwenden en de kosten worden slechts 

zelden door  de opbrengst van het bezinksel gedekt. 

n andere, vooral in Enge land toegepaste wijze van 

zuiveren, is de filtratie  van het afvalwater  door  zand-

beddingen en aardlagen. n laat bij  voorkeur  eerst 

de zwaarste zwevende bestanddeelen in afzonderlijk e 

klaringsbassins bezinken, een handelwijze, die overigens 

bi j  het neerploffen door  ka l k en dergeli jk e of v ó ór de

bevloei ing met voordeel wordt aangewend. 

n heeft t w e e ë r l ei wijze van filtratie:  de eene,

waarbi j  het afvalwater  gedwongen wordt het filterbed 

van onder  naar  boven door  te gaan, is tegenwoordig 

nagenoeg niet meer  in zwang; de andere of de neer-

dalende filtratie  bestaat in het volgen van een tegen-

overgestelden weg door  het afvalwater, waarbi j  dus 

het vocht van boven naar  beneden door  de zuiverings-

lagen sijpelt. 

e proeven van de Engelsche r Pol lut ion C o m-

mission hebben ge leerd, dat deze laatste wijze van

filtratie  bevredigende resultaten aanbiedt, als ze bij 

tusschenpoozen plaats heeft, d. w. z. als na het afvloeien 

de lucht en haar  zuurstof weder  een poosje op de i 

zuiverende lagen inwerkt ; voorts mag in 24 uren niet 

meer  dan 33 liter  afvalwater  of 1  ' filterstof  komen. 

Natuur l i j k is deze wijze van zuiveren hoofdzakeli jk me-

chanisch. Zi j  vereischt bovendien zeer  groote klar ingsbas-

sins en filters en als aanzienli jke massa's water  behandeld 1 

moeten worden , is het p r o c é dé moeil i j k toe te passen. 

Een andere wijze van neerdalende intermitteerende j 

filtratie  in 't groot is de bev loe i ing, waarbi j  men het 

afvalwater  door  middel van buizen en kanalen of langs 

greppels over  een daarvoor  door  l i g g i n g, grootte en 

gesteldheid geschikten akkergron d le id t , en wel bij 

afwisseling over  verschi l lende deelen van het terrein . \ 

t in den bodem gesijpelde water  word t door  de 

aardkluite n gezuiverd en vloeit gewoonl i jk door  aarden 

draineerbuizen w e g, die in de afvoergreppels ui tmonden. 

n de ni jverhei d is het afvalwater  uit suiker- en wol-

fabrieken , zeepziederijen en looierijen zeer  geschikt 

 voor  de bevloei ingsmethode. O p zoodanige wijze k u n -

' nen groote hoeveelheden afvalwater  nutt i g aangewend 

worden, natuurl i j k in de onderste l l ing, dat de noodige 

landerijen ter  besch ikk ing staan (bijv . 500 1 . voor 

40 . afvalwater  daags), dat de bodem goed door-

 laat en het afvalwater  niet eerst opgepompt moet worden, 

maar  door  een natuurl i jk e hel l ing uit de fabriek naar 

het te bevloeien veld kan gevoerd worden. 

Zooals wij  z ien, hangt dc keuze van de zuiverings-
methode gedeeltelijk van den aard van het afvalwater, 

gedeelteli jk ook van locale omstandigheden af. n 

zal in 't algemeen als beginsel moeten stel len, da t, als 

industi ieele afval werkel i j k een aanmerkel i jk e veront-

reinigin g van openbare wateren veroorzaakt (vooral 

boven steden), hij  eerst na verwi jderin g van de schade-

lijk e bijmengsels in die wateren mag geleid worden. 

Veelt i jd s is dit zelfs in het belang der  industrieelen. 

T en bewijze s t rekkc, dat 39 firma's  in de r iv ierdale n 

van de y en e de waarde, die een zuiver 

water  voor  haar  zou hebben, op meer  dan 100000 

 gulden schatten. 

t scherpe vocht van de fabrieken in de stads-

wateren afgevoerd, kan daar  de wanden van wallen 

en riolen aantasten, geli j k uit onderzoekingen veelvul-

d i g is gebleken. e Enge lsche r Pol lut ion C o m-

mission stelde daarom voor, buiten de stadskanalen te 

houden het afvalwater  van gasfabr ieken, van paraffine-

fabrieken en van fabrieken van houtzuur , dierl i jk e koo l, 

ti n en gegalvaniseerd ijzer . 

W i j  zullen in de volgende opstellen nog eens nagaan , 

hoe het met deze aangelegenheid ten onzent is gesteld. 

; S. Sr. C . 

E . 
V o or h e n, die niet geldeli jk daarbi j  geinteresseerd 

z i jn , is het zeker  vermake l i j k , het verslag te lezen 

van de op 23 Januari j l . gehouden algemeene verga-

der in g van aandeelhouders der  „  Enge lsch-Amer ikaansche 

Brush electrische Ver l icht ingsmaatschappij  l imi ted" . 

E r bli jk t u i t , dat ook elders vreemd word t omge-

sprongen met maatschappeli jke kapitalen , en di t moge 

tot troost dienen bij  soortgeli jke toestanden in Neder land. 

A a n salarissen was uitbetaald 35868 pd. st., waar-

onder 25896 pd. voor  buitengewone ui tkeerin g aan 

directeuren. e ui tkeer in g was het gevo lg van de 

omstand ighe id, dat zoo kolossale winsten (?) waren 

behaa ld, dat aan de aandeelhouders een d iv idend van 

100 percent was uitbetaald; zij  stond volgens de sta-

tuten der j  met die div idend-betal ing in 

direct verband. 

V r e e md schijnt echter  de omstand ighe id, dat on-

middel l i j k na de uitbetal in g van genoemde hooge d i -

videnden de kas der j  in zeer  berooiden 

toestand verkeerde, en door  aandeelhouders werd de 

meening u i tgesproken, dat de div idend-ui tkeer in g was 

gedekt door  opbrengsten van concessieverkoop, die i n 

minder in g van het opr icht ingskapitaal hadden behooren 

geboekt te zijn . 

Een ander  aandeelhouder  constateerde, dat inplaats 

van 302268 pd. sterl ing aan waarde van e igendommen 

een schuld aanwezig was van 56311 p o n d, voorwaar 

geen ger ing versch i l! 

O n d er  de baten der  balans komt eindeli jk voor  een 

post van 50000 pd. ten laste van . , welke 

laatste echter  beweert, meer  dan die som van de 

j  te vorderen te hebben. 

, waaraan deze bi jzonderheden zij n ont-

leend, besluit zij n mededeel ingen met de o p m e r k i n g, 

dat het publ iek wel nooit de juist e bi jzonderheden van 

vele dezer  transacties zal te weten k o m e n, tenzij  die 

door  de justit i e mochten worden onderzocht. 
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A . t antwoord van de Commiss ie voor 

het concertgebouw te A m s t e r d am aan de heeren C . 

, T h . Sanders en T h . G . Schi ll luid t als volgt: 

n uw schri jven van 30 Januari 1.1. deelt u ons 

mede, protest aan te teckenen tegen de uitspraak der 

commissie van beoordee l ing, wat betreft de vij f inge-

diende plans voor  een concertgebouw tedezerstede en 

stelt u voor  een scheidsgericht van deskundigen te 

benoemen, om een ernstig onderzoek te erlangen. 

„ V e r g u n t ons te antwoorden , dat het onderzoek der 

ingeleverde plans ernstig en nauwkeur ig is geweest 

en dat de commiss ie, voorgel icht door  dr i e deskun-

digen, u bekend, en in over leg met deze heeren de 

gronden en overwegingen in haar  u toegezonden rap-

por t heeft neergelegd, die ertoe geleid hebben om 

geen der  plans te bekronen. 

„ W a r e een der  plans bekroond — en naar  uw oor-

deel ten onrechte — dan zoude een protest terplaatse 

geweest zi jn ; nu komt het ons voor  geen reden van 

bestaan te hebben. 

„ W a t uwe aanmerkingen op afmetingen van het be-

schikbaar  terrei n betreft , zoo wijzen wij  u e rop, dat 

noch in het plan onder  het motto „ A p o l l o "  noch in 

^ het corps dc batiment buiten de gestelde grenzen valt . 

" n het rappor t zult u overigens lezen, dat de ge-

raamde kosten bij  v i e r ^de r  plans (niet bij  het ont-

werp onder  het motto ft) den technischen adviseurs 

te laag geraamd voorkwamen. 

„ W i j  v inden dus geen aanleiding om tot een arbi -

trage over  te gaan, of in eenig opzicht op de uitspraak-

der commissie van beoordeel ing terug te komen." 

t zal dus niet tot een arbritag e komen , wat reeds 

aanstonds te voorspel len was. 

— t logement de t zal in zij n tegenwoordigen 

toestand behouden b l i jven , daar  de Gemeenteraad be-

sloten heeft het niet te doen a fbreken, en ook geen 

verbouwing toe te laten. l het gebouw geen 

kunstwaarde heeft, past het toch zoo goed bij  den 

toren, die dien voet niet zou kunnen missen , dat men 

zich over  het Gemeenteraadsbesluit verheugen moet. 

r  en meer  schijnt zin voor  het schoone ook bij  de 

„ b e s c h r e v en vaderen"  te ontwaken. 

— t veelbesproken huis op het , 

welks bestaan een gevoelige knak kreeg bij  d e n j o n g-

sten s t o rm, zal worden geamoveerd. e het n im -

mermeer  worden opgebouwd, en de gemeente door 

onteigening den grond kunnen herwinnen dien zij  n im -

mer had moeten verkoopen! 

( A . et A . ) A . n 5 Ju l i 1882 had van -

wege de aanbesteding plaats voor  het ui tbreiden cn 

restaureeren der  gebouwen van het Provinciaal Bestuur 

te A s s e n. e ui tbreidin g bestond in het inrichte n 

van een vergaderzaal voor  Gedeputeerde Staten, ver-

t rekke n voor  verschil lende Afdce l ingen gelijkstraat s enz. 

V a n deze ui tbreidin g is ui twendig niet te bespeuren, 

daar  de verschi l lende zalen aan de binnenplaats in het 

achtergebouw zij n gelegen. 

O o k het voorgebouw zou volgens bovengenoemde 

besteding worden gerestaureerd. Bi j  onlangs ingesteld 
1 nauwkeur i g onderzoek is nochtans gebleken , dat de toe-

 stand van ba lk lagen, kap en muren zeer  slecht cn zelfs 

gevaarli j k is, zoodat thans den heer e 

voor  de gebouwen van onderwij s enz. is opgedragen 

plans voor  een geheel nieuw voorgebouw op te maken. 

t is te hopen, dat h iervoor  een schoon project worde 

saamgesteld, in verband met de situatie van het gebouw. 

e 27 . breede facade, gelegen aan den B r i n k , 

belooft bij  eene goede opvatt ing en behandel ing een 

waar  sieraad voor  de stad te zullen worden. 

— Naar  wij  uit een goede bron vernemen, zal nog di t 

jaar  een aanvang gemaakt worden met den bouw van 

het , op den hoek van het k en 

de , een onderneming van de V e n-

nootschap . 

e heeren Ebert en f uit g zij n 

met het opmaken van plans hiervoor  belast. 

T e bejammeren is het, dat geen Neder landsch ar -

chitect voor  dergelijk monumentaal bouwwerk gekozen is. 

— t voorbeeld van het „ S m u l h u i s "  te Ams te rdam 

vind t reeds navolging. N og is het eerste niet voltooid, 

of men spreekt reeds van een tweede, waartoe een per-

ceel op den Singel bij  de t zou worden ingericht . 

. V o or  den bouw der  practische ambachts-

school werd door  den Gemeenteraad een terrei n van 

 Centiare in erfpacht afgestaan. 

. e commissie van deskundigen voor 

 het onderzoek naar  de hoogdrukwater le id ing bestaat 

i uit de heeren N . . , hoogleeraar  aan de Po-

lytechnische school te , G . J . d e j o n g h, directeur 

der gemeentewerken te , en 0 de Bru i j n , 

ingenieur  van den Waterstaat te . 

. 
Z . . de g heeft benoemd tot ingenieur-

architect voor  dc gevangenissen en rechtsgebouwen 

W . C . , c iv ie l - ingenieur, thans gemeente-ar-

chitect te . 

— Gedeputeerde Staten van e hebben, met ingang 

l van 1 t a. s., benoemd tot opzichter  bij  den pro -

vincialen waterstaat, den heer . . de Jong te 

j  Norgervaar t , thans buitengewoon opzichter  van 's s 

waterstaat bij  den bouw van schutsluizen en de ver-

betering van de Norger- en . 

t aantal sollicitanten naar  deze be t rekk ing , waar-

aan een jaarwedde van ƒ 1 0 00 en vergoeding van reis-

en verbli j fkoste n verbonden is, beliep vijf-en-vijftig . 

— T ot opzichter  2e klasse bij  den provincialen wa-

terstaat van Friesland is benoemd de heer  S. van der 

, opzichter  bij  de gemeentewerken te . 

— e Gemeenteraad van n benoemde den 

gemeente-architect N . Biezeveld tot voor loopig directeur 

 der  waterleiding op eene jaarwedde van f 500. 

a d v e r t e n t i ë n . i  n e „ E r l a x d s g h - i n i ) i s c h e . 
E E N  wenscht geplaatst 

te worden als 

bjj  den bouw van huizen of fundeering-
werken, is als zoodanig werkzaam geweest. 

Gemaakte Teekeningen en goede Getuigschrif-

ten staan hem ten dienste. Brieven franco 
onder . , r

T  aanbieding voorde 

levering van 100.000 , 

t BESTUTTB i» voornemens op dun Y* 
t 1883 aan te besteden: 

t bouwen van een Gebouw voor 
Vogels op een aan te wijzen ter-
rein in de . 

Aanwijzin g in o den  Fobruari j  des 
m de e met opgave van den tij d der  levering en van ; morgensito 11 uren, ingang aan de kruiskade. 

 .„„„!,: „  Bestek en voorwaarden te bekomen bnde 
denprns, franco lang. boord van een Zeeschip. p o ( t f a > ^ e ( t e g , n stal ing van 
te Amsterdam of

'e Graeen/iage, Paveljoensgracht No. 13. 

25 cents. 
e teekeningen liggen ter  inzage in do 

 Bestuurskamer der . 
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e aandacht wordt gevestigd op 
dc voorwaarden tot opleiding van 
jongelingen voor  het kader  dei-
Genietroepen in

 omschreven in de
landsche Staatscourant van '28/29 
Januari 188:$, waarvan afdrukken 
kosteloos zijn te bekomen bij  het 

t van . 

. 
B en 8 der 

gemeente Brouwershaven, zullen oj> Vrijdag 
den 2J" ' e k., '  namiddags ten 1 ure 

: 
Een belangrijke verbouwing en 

vergrooting aan de Openbare 
School in die gemeente. 

e aanwjjzing zal plaats hebben den 23 
Februarj j  a. s., 's namiddags ten 3 ure, en op 
den dag van de aanbesteding's voormiddags 
ten 11 ure. 

Bestek en teekeiiing zijn a f — verkrijg -
baar  ter  Gemeente-Secretarie en bij  den lioek-
bandekuu V A X  te Zierikzee. 

n worden verstrekt door  J. VA N 
N te Zierikzee. 

J . . E , 
liurqeiiieexter, 

G. J. , 
Secretaris. 

. 
-

P
 te  zal bjj 

enkele inschrijving aanbesteden: 
t verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk van af den Wester-
dij k tot aan het hek op Zand-
voorderhoek, over  de lengte van 
2667 . 

Geraamd kostenbedrag / 42313. 
e bestekken van dit werk zjjn van af 

heden verkrijgbaa r  ter  Secretarie van genoemd 
Waterschap te Lemmer, alwaar  de inschrij -
vingen franco zullen moeten worden inge 
leverd vóór of op Zaterdag den 17 Fe-
bruar i 1883. 

J)e Lemmtr. 31 Januari 1883. 
Het l)ijkst,estuur voornoemd : 

. V A N , loorzitter. 
S. , Secretaris. 

. 

P r o v i n c i e F r i e s l a n d. 

AABBESTBDM . 
Op Vrijdag den 16'» Februari] 1883, des na-

middags ten één ure, zal aan het gebouw 
van het provinciaal bestuur  te Ueuwarden 
worden aanbesteed: 

bjj enkele inschrjjving , overeenkomstig 
l der  A. V.: 

 maken van een kanaal uit de 
Smalle Eesterzanding over  Op-
einde en door  de n tot in 
het Bergumermeer, met brjbc-
hoorendo kunstwerken, le ge-
deelte. 

t bestek ligt ter  lezing aan het gebouw 
van het provinciaal bestuur  van Friesland te 
Leeuwarden. 

Gezegelde formulieren voor  insehnjvings-
biljetten zjjn te bekomen tegen betaling van 
25 cent en bestekken tegen / 1.50 per  exem-
plaar  op het bureau van den provincialen 

. 
e noodige aanwjjzing wordt op de plaats 

gedaan op g den 13 Februarjj , aan-
vangende des voormiddags ten O1; , ure te 
Upeiiide (gemeente Sma/liagerland). 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bij den r  van den provincialen 
Waterstaat te Leeuwarden. 

Leeuwarden, 1 Februari j  1SS3. 
e Commissaris des konings in de 

provincie friesland, 
A nim: . 

j 

" 

. 
op Zaterdag 17 Februari, des middags te S 

uren, zal in het s „  De  Leeuw," 
op den Vijgendam te Amsterdam, worden 
aanbesteed: 

t maken van de gebouwen en 
inrichtingen voor  het etablisse-
ment op de e te Am-
sterdam , met de leverantie van 
aUe n en Arbeids-
loonen. 

t Bestek met de Geauthografeerde Tee-
keningen is ad ƒ2.50 pet stel verkrijgbaa r 
ter  Stoomdrukkeri j  van N &  ! 

, N. Z. Voorburgwal, te Amsterdam. 
n geeft de t 

A. . VA N . 

tot het leveren van een ontwerp van een 

"  met l 
te Noordwijk . 

t BESTUU  der j  tot ex-
ploitati e der  duingronden te  noo-
digt alle te  gevestigde architecten 
naar  aanleiding van bovenvermelde prjjs -
v raag tot medededinging uit . 

Voor  het verkrijgen van het programma 
wende men zich tot den heer  C. . C. W . 

, burgemeester  te  ajZ. 

e v an J u s t i t i e . 

n aan de Gevangenissen en 
de n s 

en Veenhuizen. 

. 
Op Vrijda g den 23 Februari 1883, des na-

middags te één ure, zal in een der  lokalen 
van het e van Justitie , op het Plein 
te 's-Gravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g wor-
den aanbesteed: 

t leveren van hout, metsei-
st oenen, metsel- en pleisterspe-
ciën , pannen, tegels, verfwaren, 
glas en gereedschappen aan de 
gevangenissen te , 
nabij , te , te Bot-
terdam , te Alkmaar . en aan de 

s gestichten Ommerschans 
en Veenhuizen. 

e bestekken liggen ter  lezing en zjjn op 
franco aanvrage te bekomen aan het -
terie van Justitie en aan bovengenoemde 
gevangenissen en rjjksgestichten. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den t voor  de gevangenis-
sen cn rechtsgebouwen J. F.
te 's-Gravenhage. 

's-Grarenhaye, den 3 Februuari 1SS3. 
De  can Justitie, 

Voor den . 
De Secretaris-Generaal, 

. 

, 
N V A N 

STOOMKETELS « WIIKTIiKHV, 
B icke rs t r aa t 

A V

N V A N N 
van T h J . E en Z O O N te U t recht 

^ S ü i S ^ ^ f ^ S S v u " " 1 V i m B SANS , , E AU -
, ,  en . 

Uffi  ni>  aanvragen worden franco  toegezonden. 
, » ™ ™ V  m t d e l l 0 s t "  Fabrieken, , - en , , S 

en N (l ) van 10 en 20 s 

S met Stalen lint  prim a kwaliteit , ad ƒ11 —. 

, 

, 

l PiOÏC 01  116 3lC C u i j  PC ll E  &d ƒ 3.30 met beschrijving. 

T  G ) met zeer  duidoUjke beschrijving, ad ƒ 0 . 5 0. 

S , N TN TUBES, O. . , , , -
S van 20, 30 en 60 Centimeters, N in de meeste verscheidenheid, , N 

in hout en eaoutchoue, , N enz enz. 

B O E K - EN S T E E N D R U K W E R K E N . 
Bestekken met of zonder  Teekeningen worden ten spoedigste geleverd. 

Uitmuntend Papier  en Preparaat voor . 
. e verschillende Teekenpapieren van de Firm a  &  te Diiren, waarvan steeds s in onder-

scheidene  naschriften voorkomen, zjjn allen bjj  ons te verkrijge n voor  denzelfden daarop aangegeven prijs , zonder  eenige 
verhooging. 

] 0 Febr. 1883.  F  F . 

e v an J u s t i t i e . 

A A N N G . 
Op g den 20 Februari 1883. des na-

middags ten één ure, zal in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein 
te 's Gravenhage, bjj  enkele inschrijvin g wor-
den aanbesteed: 

a. t bouwen van eene CeUu-
lair e Gevangenis nabij  's Gra-
venhage. — Begrooting der kos-
ten ƒ527.000; en 

/,. t bouwen van eene Cellu-
lair e Gevangenis te Breda. — 
Begrooting der kosten ƒ 575.187. 

e bestekken, de teekeningen en de detail-
teckeningen liggen ter  inzag.- te 's Graven-
hage, in een der  lokalen van het e 
van Justitie, op het Plein. 

Bestekken en teekeningen zijn voorts op 
franco aanvrage, tegen betaling van/'15 
voor  elk bestek, te bekomen aan het -
terie van Justitie, bij  de Opzichters 1'. VA N 

E E te  J. . NABB E te '» Her-
loqenhosch, en bij  de s ('. 

 te Arnhem, P.  te Utree/,/, 
W. C. S te Amsterdam, G. J. V A N 

 GOES te , en J. V A N AS-
N te Groningen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen. .1. 1'.  te 
's Gracenhage 

Aanwjjzin g zal gegeven worden te 's Gra-
venhage op Woensdag den 14 Februari 1883, 
des namiddag! ten 1 ure, op het terrein 
waarop het gebouw moet worden opgetrok-
ken: dit terrein is gelegen aan den klinker -
weg naar  den watertoren aan de grensschei-
ding tusschen de gemeenten 's Gravenhage en 
Wassenaar; en te  op g den 
15 Februari 1883, des namiddags ten  ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wor-
den opgetrokken, gelegen ten Noorden: aan 
de te verlengen Sophiastraat, en ten Zuiden 
aan het exercitieveld van het t 
van Oorlog. 

Foor elk gebouw moet een -
 biljet worden aangeboden. 

's Gravenhage, 27 Januari 1SS3. 
De  van Justitie , 

Voor den , 
De Secretaris-Generaal, 

. 

T 
VAN 

 &  te Berlijn, 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland cn 

de n 

<i. B G , O. Z . V o o r b u r g w a l 54 
. 

Agent te m 

. Architecten worden opmerkzaam ge-
maakt op de toepassing van het

, door  &  gele-
verd, bjj de volgende gebouwen in Amsterdam: 
Panopticum, Amstelstraat. 

, Vondelstraat. 
Galern' Paleis voor  Volksvlijt , Oost- cn West-

einde. 
Passage Central, Prins . 

t riche, . 
Café Willemsen, . 

,, de Granietznil , Stadhouderskade S6. 
Perceel t 12. 

44/46. 
122. 

27. 
10. 

130. 
30. 
81. 
15. 

e v an J u s t i t i e . 

n en Gevangenissen. 

G 
Op Vrijdag den 23 Februari 1883, des namid-

dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bij enkele inschrjjvin g worden 
aanbesteed: 

t uitvoeren van vernieuwingen 
en herstellingen aan- en het 
onderhouden gedurende 1883, 
1884 en 1885, van: 

e rechtsgebouwen te Amster-
dam, , , -
burg , Zierikzee, 's -
bosoh, Breda, Eindhoven, -
trich t en . 

e gevangenissen te Amsterdam , 
, Alkmaar , , 

Goes, Zierikzee, 's -
bosoh, Breda, t en 

. 
e bestekken liggen ter  inzage en lezing 

te '* Gravenhage iu gemeld lokaal van het 
e van Justitie, te Amsterdam, Haar-

lem, Hoorn.  Zierikzee, 's ller-\ 
togenboseh,  en 

 in de rechtsgebouwen. te Alkmaar 
en Goes in de gevangenissen. 

Zj j zijn voorts op franco aanvrage te be-
komen aan het e van Justitie, bo-
vendien voor Amsterdam, Haarlem en Hoorn 
bij den r  W. C. S te 
Amsterdam, voor tlkmaar bjj  den opzichter 

. S tc Alkmaar, voor  en 
Goes bij  den opzichter  J . .  te 
Goes, voor  's Hertngenbosch bij den opzichter 
J. . N A B B E : voor  en  bij 
den opzichter  P . V A N E E te
voor  bij den oprichter  P. . WEUS-
T E N en voor  bjj  den Opzichter  O. 

. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen J. F.  te 's Gra-
venhage en door  de opzichters bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan: ie Amster-
dam , Alkmaar, Goes, Zierikzee, 'x Hertogen-
bosei,  en  op 
Woensdag den 14 Februari 1SS3, des voor-
middags te 10 ure, waar  rechtsgebouwen zjjn 
te beginnen aan het rechtsgebouw : te Haar-
lem,  en  op g 
den 15 Februari 18S3, des middags te 12 
ure, voor Haarlem en  aanvan-
gende aan het rechtsgebouw; en te Hoorn, 
op Vrijda g den 10 Februari 1883, des mid-
dags te 12 ure. 

's Gravenhage, den 31 Januari 1SS3. 
De  van Justitie, 

Voor den , 
De Secretaris-Generaal. 

. 

Bouwkundig  en
gevraagd. Salaris naar  bekwaamheid. Opgave 
waar  laatst werkzaam en waar  meerdere 
inlichtingen zjjn te bekomen, onder  letter
aan het Bureau van Dc Opmerker, te Arnhem. 

Aan di< Stoomsteen- en Panncnfabrick van 
S EN 8 te Dru/en kunnen 

geplaatst worden een bekwame -
, tevens Vuur - en Bankwerker  en 

een  in Terracotta en 
Verglaaswerk. 

n voorraad , -
W E en E Boulct , 
Vorsten, , Gevelbandon, -
kammen, Fleurons, Eindstukken; -
zaïk- in andere Tegels; de meest courante 
soorten Proflelsteenen, Gevelsteenen, 
alsmede drie- en vieigaats holle Steunen. 

e Proflelsteenen, Aanzet-en 
Sluitblokken, geel, groen, zwart, brui n 
verglaasde n worden spoedig ver-
vaardigd. 

staande in tic kerk der  Broederge-
meente te  T, met toebeliooren 
en fraaie zeer  solied bewerkte kast, 
stijl  XV , 4.42 . bij  l!t2 , 
hoog i-,50  18 stemmen 

tc koop tegen vcr i i i imlmlei i prijs . 

Op spoedige aanvraag, nadere 
inlichtingen te bekomen bij  den 

r  J. , te /eist. 

J. F. N AZN , 
n O o s t - Z e e d i j k , 280. 

, 
' levert prim a kwalitei t grove E 

- en E . tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bjj groote en kleine partijen. 

t 
Vjjzelstraat 

t 
Prins e 
Vondelstraat 

B . , t e A r n h e m . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d'" , 3d™ en 4d,n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
. N en Stalen 

N 
- en , enz. 

N (0.25,0.125 * o.o«5) 
e g o e d k o o p s te en m e e st s o l i de . 

Generaal-At/ent roor Nederland 

S. . E . 
Binnen-Amstel 109, . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 
É 5. . 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
ui weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
juistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. . 
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LOUIS GrOFFIN & C132. B o e k h a n d el . G .  C z ., A m s t e r d a m. 

LICHTDRUKTOESTELLE N 
Eigenaars van groeven v u , , Y 1 1 "  het beate soort T e a k h o u t, dat aan men w e r k i n g onderhev ig is met flinke 

Zandsteen van E en van - , V e e r en en met zwaar  Spiegelglas. n fabrikaat , 10*  eocdkoo-
BOEF. per  dan de buiteiilandscbe. die terent van veel minder  kwalitei t hout zijn. 

Aanvragen en inlichtingen franco. 

£ 3 N 
 en qros en detail by , » 

N T
T VAN . (ff l ff f 

E F . ]
E VAN N  s. lüf l

G 

. 

rieiml 1 m m m . 
S 

. Berlijn . . Weenen. 
. 

T W A T E  V E  W A N (r . 
T V E  W A . 

. 
. 
. 
. 

- & . 

W N G E N . 
. 

. 
. 

Voor n en Pr i j sopgaven 
zich te wenden aan den Vertegenwoordi-
ger voor

J. VAN N Szn. 
 Achterburgwal A m s t e r d a m. 

e en Enge lsche buizen, tegen denzelfden prij s berekend. 

(Op  aanvrage, s grat is.) 

NEDERLANDSCHE ZA NLSTEEIFABRIEK 
tusschen V e l s en en . 

, Amsterdam, Baangracht bij  de Vijzelgracht34-4—347. 
Bekroond te Arnhem met diploma 1- grand. 

- . n Profilsteenen in alle « w e n s e h te kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-
menten van n en Portland-Cement. 

l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 
andere soorten enz. enz. N . A . , Direct, ar. 

glMRKETVLOEÜEU 
3

BOC  Frères, E 
j , S &  C°., E £ 

bjj  dB Vertelt nwoordigeri en : 

O T , 5 
Oostzeedjjk 24S,

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

. T 

i i 

E
VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

, , enz. 

n , 

WEEGWERKTUIGEN. 

TE 

B e l t w eg . 3. HL DE TRIVERS 
. 

Gecomprimeerde Asphallwegrn en dito . 

Werken in * liek voor  Trottoirs , , , 

. 

- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , Belon-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Ziodel|jk, Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bij  den r 

. O. S C.ÜZN., Beekstraat P. 62, te Arnhem. " 
De Directeur, W . P A T O N . 

 ( , 
Ct>n tn fngaa l | »on i | t e ii en Stooinhei jen 

T E F en T E . 
n - en Brugconstructiën. 

V » \ l)Oltss|:lt  A- TE  llOlt s . . 

, E 
en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor Piieiolllliagraiilile , 
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plana, Teekeningen enz. van . Architecten 
cn Bouwkundigen; op die voor Phelailnce-
fraphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne g voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor , zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Ot. J" . . 

e t A 
2 W ^ S ^ ^ ^ m ^ ^ m 

r  F. W. VAN T JGz. 
Bureau der e van Architectura et Amicitia: |A\' , 

C. 1!. S S en A. W. . 
Stukken en correspondentie voor  hel Genootschap te adresseeren aan 

den , t 851 te Amsterdam. 
Alle andere stukken en advertentiën aan hel Bureau van  Opmerker, 

l N". 28 te Arnhem. 

AJW.W. 
T /'2.25 |)er  3 maanden of wel zesgalden per jaar  bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
f 7.50 en C /'  9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T P 

n leden wordt bericht: 
t Woensdag 21 Februari 1883, des avonds te 

8 uren precies, de 8o3e vergadering /.al plaats heb-
ben in "  alhier. 

t programma voor  dien avond is, als volgt: 
1". n van het Bestuur. 
2°. Ballotage van de heeren . . Claus en Ch. 

Stracké. 
30. Behandeling van het voorstel van den heer g 

en van het Bestuursvoorstel, in zake de prijsvragen. 
4°. Bijdrage: e in de toepassing op gebou-

wen, door den heer J. . T. . 
5". Uitreikin g der  prijzen van de prijsvraag voor 

een grafmonument en een diploma. 
6". t over de buitengewone prijsvraag van 

een schoorsteenmantel. 
7". t over de prijsvragen 1881 —1882. 

 het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

(A. et A.) . 
e storm, die een paar  weken geleden het huis, 

op het n in aanbouw, een knak heeft 
gegeven zoo geducht, dat de overheid het afbreken 
van dezen iederen Amsterdammer ergerenden „sta-in-
den-weg"  gelasten moest, heeft tevens veler  aandacht 
op het gebrekkige van de tegenwoordige wijze van 
bouwen gevestigd. Algemeen wordt ze afgekeurd , en 
er  wordt geklaagd over  onvoldoend toezicht, slechte 
materialen, gebrekkige politieverordening , ja over  wat 
al niet! 

't s wel niet voor 't eerst, dat de orkaan te Am-
sterdam een pasgebouwd perceel deed bezwijken , maar 
de vroegere gevallen, die in buitenwijken voorkwamen, 
werden slechts door  weinigen gezien, terwij l nu duizen-
den voorbijgangers den hachelijken toestand van het zoo 
goed mogelijk geschoorde perceel kunnen waarnemen. 

't Gebouw op het n móet het thans 
misgelden, en toch is het niet beter en niet slechter 
gebouwd dan de meeste huizen, die wij  in het laatste 

tiental jaren in de hoofdstad zagen verrijzen. t het 
thans de /.ondenbok is , vindt slechts hierin zijn oor-
zaak , dat het gebrekkige van ons modem bouwsys-
teem nimmer zoo duidelijk in het oog viel. 

t het spreekwoord „Tij d is geld"  , den Amerikaan 
zoo dierbaar, ook door de speculatiebouwers van on-
zen tij d in hooge eere gehouden wordt, daarvan leve-
ren hun bouwwerken ons de sprekendste bewijzen. 

Nauw is het lapje grond aangekocht, zijn wat palen 
\ der  grond geslagen, of men ziet reeds achter- en 

zijgevels met verbazende snelheid ten hemel streven. 
Balklagen worden gelegd, meestal maar op stutten, 
om binnenmuren bekommert men zich niet, daar  Bra-
bantsche muren vrijwa t goedkooper  zijn, ankers wor-
den niet noodig geacht, wat delen kruiselings gespij-
kerd om het schranken te verhinderen, en weldra ziet 
men de eerste spant omhoog staan, waarvan de vader-
landsche driekleur  lustig wappert. 

Van den voorgevel is vooralsnog niets te bespeuren. 
e steenhouwer is niet instaat zoo spoedig de hard-

steen te leveren, en daarom heeft men de zijgevels 
eenvoudig van kassen voorzien , bestemd om later  den 
voorgevel in te verbinden. l wordt eerst veel 
later  , soms zelfs als de vloeren reeds gelegd zijn, met 
den voorgevel een aanvang gemaakt. t spreekt van-
zelf, dat een gebouw, dat niet rondom gelijk wordt 
opgetrokken , nooit veel verband bezit en dat één flink e 
rukwin d genoeg is om het te doen bezwijken. 

't Zij n niet de speculatiebouwers alleen, die op bo-
venbeschreven wijze te werk gaan. Ook velen die men 
architecten gelieft te noemen, laten deze wijze van wer-
ken toe, wat zeer te betreuren is. 

s neemt het aantal dei bouwmeesters toe, 
en de ongelooflijkste kunstgrepen worden in het werk 
gesteld , om elkander een vlieg af te vangen. Som-
migen nu hebben op hun uithangbord geschreven „gauw 
en goedkoop", en dit schoon devies lokt velen tot 
hen. Zij  nemen aan, ieder  gebouw kant-en-klaar op 
te leveren in den halven tijd , dien een ander  ervoor 
noodig heeft. Aanlokkelijk , nietwaar? 

s het bouwwerk gereed gekomen, dan ziet schier 
niemand naar  de onvoldoende constructie, naar  de slor-
dige afwerking, maar  de dagbladen kunnen geen schoone 
woorden genoeg vinden en vermelden het wonder: „den 
zooveelste werd de eerste steen gelegd, en den zoo-

Gedrukt bij  6. W. van der  Wiel & O., te Arnhem. 
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veelste was reeds het kunstwerk (sic) kant-en-klaar." 
e bouwmeester  denkt: „och, 't zal mijn tij d wel 

uithouden"  , en wrijf t zich de handen bij  dc gedachte, 
dat hij  met zijne wijze van werken een tweemaal groo-
ter  bedrag kan omzetten dan zijn concurrenten, en dus 
tweemaal zooveel kan verdienen. 

„Zi e eens, hoe gauw die meneer  A de menschen 
helpt!"  zeggen de patroons van de andere architecten, 
en of ze willen of niet, ook dezen moeten wel den 
stoombouw gaan toepassen , op straffe van tot werke-
loosheid veroordeeld te raken. 

e schadelijk de stoombouw op allen, die met de 
bouwkunst in betrekking staan, werkt, zal men be-
grijpen. 

Van de teekenaars wordt het onmogelijke verlangd, 
zonder  dat ze daarvoor  meer  honorarium ontvangen, 
want wie 't niet bevalt, kan weggaan, en de architect 
is zeker, dat zich tientallen van sollicitanten zullen aan-
melden , waaruit hij  een keuze kan doen. 

e opzichters hebben het zoo volhandig, dat ze, 
zonder  het te willen, veel door  de vingers moeten zien. 
Van afkeuren van materialen is natuurlij k geen sprake, 
want dat zou den bouw maar weer  vertragen: dus 
alles wordt gebruikt, goed of niet goed. t werk-
volk kan niet behoorlijk worden nagegaan, en een 
knoeier, die gauw wat werk in elkander  flanst, is bij  den 
stoombouw meer  waard dan een knap werkman, die 
zijn vak verstaat en zijn tij d noodig heeft. t dus de 
stoombouw het werkvolk meer  en meer  demoraliseert, 
is duidelijk . t men erover, men bedenke, dat 
de tegenwoordige wijze van werken hoofdzakelijk de 
schuld is van den treurigen toestand. 

Slechts de aannemer zou met den stoombouw zijn 
voordeel kunnen doen, ware het niet, dat er  ook in 
den aannemersstand veel te veel kajiers op de kust 
zijn, om nog voordeelige werken te kunnen maken. 

Wie de bestekken der  laatste jaren heeft ingezien, 
zal bespeurd hebben, dat de termijnen van oplevering 
voor  de werken hoe langs zoo korter  worden , en dat 
het minimum nog lang niet bereikt schijnt. Natuurlijk -
kan men thans, dank zij  de hulp van machinerieën, veel 
zaken spoediger  gereed hebben dan voorheen , maar  bij 
het bouwen van een huis is zooveel handenarbeid noo-
dig , die niet door  machines verricht kan worden, dat 
een zoodanige vermindering van den opleveringstijd 
alleen kan geschieden ten koste van de deugdelijkheid 
van het werk. 

Nu moge men zich troosten met de gedachte, dat 
de producten van den stoombouw het onzen tij d wel 
zullen uithouden, wij  gelooven toch, dat het de roe-
ping van den architect is, werk te maken, dat de 
eeuwen kan tarten. 

Ook wreekt de architectuur  zich spoedig, want roo-
kende schoorsteenen, doorslaande muren, trillend e 
vloeren, gescheurde plafonds, lekkende ramen, ge-
krompen deuren, al die ellenden zijn het onvermijdelij k 
gevolg van den stoombouw. 

t kwaad zou wel te keerenzijn, hoewel wij  niet ge-
looven , dat vooreerst nog in den toestand verbetering 
zal komen. Onze tij d wordt meer  en meer  een zeer  ge-
jaagde ; men gunt zich voor  niets bijna den noodigen tijd . 

Al s alle architecten zich echter  als één man wilden 
verzetten tegen de onzinnige eischen van hen, die 
laten bouwen, zou er  ongetwijfeld verbetering komen. 
Zoolang er  echter  nog velen zijn, die om wat te ver-
dienen , alles doen wat van hen verlangd wordt, soms 
zelfs 't onzinnigste, zal het kwaad blijven voortbestaan 
en voortwoekeren. Zoolang men 5-percents, 4-per-
cents, 3-percents, 2-percents, ja zelfs 1 -percents ar-
chitecten heeft, kan er  nog geen verbetering komen, 
want alle waar  is naar  haar  geld. 

t  onder  dc Nederlandsche archi-
tecten is zeer  weinig ontwikkeld. n is ons 
land er  wel te klein voor. n schroomt niet alle 
geoorloofde en zelfs ongeoorloofde praktijke n toe te 
passen om aan werk te komen, en zoolang dit het 
geval is, kan er  van een optreden der  architecten „en 
corps"  geen sprake zijn. e een gunt den ander  het 
licht niet in de oogen — van verbroedering dus geen 
sprake — kunstbroeder  klink t meest als parodie! 

e echter  spoedig een betere tij d aanbreken, 
waarin de stoombouw afgedaan heeft , cn de architecten 
elkander  werkelijk als kunstbroeders zullen beschouwen. 

C. B. P. . 

(A. ct A.) . 
c j  tot Fxploitatic der n te 

Noordwijk noodigt alle in Nederland gevestigde ar-
chitecten tot mededinging aan bovenvermelde prijs-
vraag uit, waarvoor  door  het Bestuur  de volgende 
grondslagen en voorwaarden zijn vastgesteld. 

. . 
e gebouwen moeten worden gesticht op een .afge-

bakend terrein, achter  het reeds aangelegde terras 
langs het strand. Nadere aanwijzingen ter  plaatse zul-
len oj) aanvrage door  den heer  C. . C. W. Pické, 
Burgemeester  te Noordwijk , worden gegeven. 

. . 
A. . 

t s moet de volgende bestanddeelen be-
vatten : 

1. e of vier  woonvertrekken voor  den kastelein, 
2. e hoofdkeuken , 
3. Bijkeuken, 
4. Service , 
5. , 
6. Provisie, 
7. Wijnkelder , 
8. Bierkelder, 
9. , 

10. Bergplaats voor  leege flesschen, kisten, manden, enz., 
11. Bergplaatsen voor  brandstoffen , 
12. Eetkamer voor  de dienstboden, 
13. Privaten. 

1. Vestibule, 
2. Portiersvertrek, 
3. , 
4. Garderobe, 
5. Toilet voor  dames, 
6. Privaten voor  heeren , 
7. Groote muziek- en balzaal, 
8. , 
9. Eet- en conversatiezaal, 

10. Biljartzaal , 
11. r  , 
12. , 
13. e aanrechtkamer met buffetten en montoirs, 

zoo gelegen, dat ze zooveel mogelijk rechtstreeks 
met de onder  8, 9 en 10 vermelde lokalen ge-
meenschap heeft, 

14. Open en overdekte veranda's, 
15. Slaapvertrekken voor  4 vrouwelijk e en 8 manne-

lijk e dienstboden. 
B.

t l moet de volgende bestanddeelen bevatten: 

1. , 
2. Provisiekamer, 

5-
6. 

7-
8. 

3-
4-

5-

6. 

3. , 
4. r  , 

Vertrek voor  de dienstboden, 
Zes badkabinetten voor  zee- en zoetwaterbaden, 
waarvan drie met kleine bij - of rustvertrekken, 
Een lokaal voor  verwarming van het water, 
Bergplaats voor  brandstoffen, 
Bergplaats voor  gereedschappen, 

10. Privaten. 

1. , 
2. Service, 

Ontbijtkamer , 
Ongeveer  logeerkamers, waarvan omstreeks 
de helft voor  de plaatsing van twee bedden ruimt e 
moet aanbieden, 
Slaapvertrekken voor  3 mannelijke en 6 vrouwe-
lijk e dienstboden, 
Privaten. 

Er bestaat geen bezwaar, eenige logeerkamers in 
eene derde of zolderverdieping te plaatsen. 

J E N V A N -
G EN . 

s en l moeten hetzij  door  eene overdekte 
veranda, hetzij  door  een besloten verbindingsgang, in 
onderlinge gemeenschap worden gebracht. 

Aangezien het voornemen bestaat, naderhand een 
tweede soortgelijk l aan het s te verbin-
den , zoo dient bij  de groepeering en distributi e van 
beide gebouwen, hiermede zoodanig rekening tc wor-
den gehouden,

s en l moeten wat grootte, distributi e 
en comfort, uitvoering en architectonisch karakter  be-
treft , voldoen aan de eischen, welke aan inrichtingen 
van den eersten rang in onzen tij d worden gesteld. 

e stijl der  buiten- en binnenordonnantie moet waar-
dig en eenvoudig zijn en behoort zich veeleer  door 
goede verhoudingen , schoonheid en zuiverheid der  dé-
tails, dan door  bijzonderen rijkdo m en opschik te on-
derscheiden. e pronk door  toepassing van goed-
koope surrogaten wenscht men volstrekt te vermijden. 

t uitzondering van de groote zaal moeten alle lo-
kalen der  hoofdverdieping van het s voorzien 
zijn van stookplaatsen. Van de logeerkamers van het 

l moet ongeveer  een  gedeelte stookbaar 
zijn. e badkamers moeten tot eene groep vercenigd 
worden. Voorts moeten badkamers, het bijbehoorende 
verwarmingslokaal, de kelders, provisies en bergplaat-
sen voor  brandstoffen gewelfd zijn. 

Bij  alle grootere lokalen van het s is voor 
eene krachtige ventilatie zorg te dragen. e wijze 
van ventileering der  groote zaal moet in de plans en 
de toelichting worden aangewezen. 

Er bestaat vrijheid , zoowel de woning van den kas-
telein , als de lees- en directiekamer van het , 
in eene  verdieping te plaatsen. 

. N EN . 
e gezamenlijke kosten voor  de uitvoering der  beide 

gebouwen mogen het bedrag van / 150,000 niet over-
schrijden , waarvan ongeveer  /100,000 voor  den bouw 
van het s zijn te besteden. 

e ingeleverde projecten moeten van eene toelich-
ting en van eene begrooting begeleid zijn. e begroo-
ting is naar  den kubieken inhoud, op den grondslag 
van eenheidsprijzen per , voor  de verschillende be-
standdeelen van het ontwerp op te maken. 

Ontwerpen, die met de beschikbare bouwsom geen 
rekening houden, kunnen voor  de bekroning niet in 
aanmerking komen. 

Aan eene nauwgezette bewerking en duidelijk e toe-
lichtin g der  plans — ook wat de constructie betreft —-
en aan eene juiste begrooting wordt te meer  waarde 
gehecht, als het Bestuur  zich voorstelt ten spoedigste 
tot de uitvoering van een degelijk project over  te gaan. 

s met het oog op den kortgestelden termij n 
worden kostbare en bewerkelijke teekeningen niet ver-
wacht. 

V. F . 
e gevraagde ontwerpen moeten bevatten: 
e plattegronden der  verschillende verdiepingen op 

de schaal van  200. 
e hoofdgevels en de dwars- en lengtedoorsneden, 

die voor  eene juiste voorstelling van het ontwerp ver-
eischt zijn, op de schaal van 1 : 100. 

e ontwerpen zijn anoniem en van een „motto " 
voorzien vóór 25 t in te zenden aan den heer 
Pické, Burgemeester  te Noordwijk . 

Fen bijgevoegde , verzegelde brief met hetzelfde motto 
moet den naam en de woonplaats van den vervaardi-
ger  van het'  project bevatten, terwij l op het couvert 
tevens moet vermeld staan : het adres VOOT de terug-
zending der  stukken en voor  eventueele corresponden-
tie met den ontwerper  vóór de opening van het naam-
brietje. 

t beste project, d. i. het ontwerp dat, met in-
achtneming der  omschreven voorwaarden, binnen de 
beschikbare bouwsom aan het voorgestelde doel het 
meest beantwoordt, wordt bekroond met eene premie 
van  1000. Bovendien wordt eene tweede premie van 

ƒ 3 00 en eene derde van ƒ 2 00 uitgereikt. 
e bekroonde ontwerpen blijven voor  deze premiën 

eigendom der . 
All e ingekomen plans zullen na dc bekroning vol-

gens nadere bekendmaking worden tentoongesteld. 
Voor  de beoordeeling der  ontwerpen zal zich het 

Bestuur  der j  als deskundige doen bij -
staan door  prof. Gugel, te . 

, 1 Februari 1883. 

Getrouw aan de belofte, in ons eerste nommer ge-
daan , om alles wat op prijsvragen betrekking heeft, 
uitvoerig te bespreken, deelen wij  hieronder  eenige be-
schouwingen mede, waartoe het lezen van bovenstaand 
programma ons aanleiding gaf. 

t programma is tamelijk volledig. Slechts betreu-
ren wij  het, dat van geen enkel voornaam lokaal afmetin-
gen worden opgegeven. r  ook van de grootte van 
het beschikbaar  terrein niets bekend is, zal men waar-
schijnlij k nu ook weer  zeer  uiteenloopende oplossingen 
krijgen , waarbij  er  wellicht geene enkele is, zooals 
men begeert. Waarom niet b. v. van de groote mu-
ziek- en balzaal, restauratiezaal, eet- en conversatie-
zaal , biljart - en leeszaal bij  benadering de grootte op-
gegeven ? 't Ware eene geringe moeite geweest, en zou 
den ontwerpers van veel nut hebben kunnen zijn. 

e nadere voorwaarden van inrichtin g en uitvoering 
bevatten veel goeds, doch stellen zeer  hooge eischen, 
waaraan zeker  niet beantwoord kan worden , zonder 
de gestelde som van /150,000 aanmerkelijk te over-
schrijden. Nemen wij  namelijk aan, dat het eigenlijke 

s 40 . lang, 20 . breed en 15 . hoog is, 
dan komen wij  tot een kubieken inhoud van 12000  *. 
Wi l men nu eerlijk te werk gaan, dan dient men den 
prij s per *  voor  een dergelijk gebouw minstens op 
ƒ 12 te stellen, en komt dan voor  het s alleen 
reeds op /144,000, zoodat slechts  6000 voor  het -
tel beschikbaar  blijft . n kan nu natuurlij k de ma-
ten wel verminderen, maar  wij  betwijfelen of men, 
zelfs binnen de door  ons opgegeven grenzen blijvende, 
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wel in een hoofdverdieping al de gevraagde lokaliteiten 
in 't s kan bergen. 

e wenken aangaande stijl enz. gegeven, zijn zeer 
goed, en het verheugt ons, te lezen, dat meer  waarde 
gehecht zal worden aan goede verhouding, schoonheid 
en zuiverheid der  détails, dan aan bijzonderen rijkdo m 
of opschik. 

t verheugt ons, dat alle projecten, die met de 
bouwsom geen rekening houden, terzijde gelegd zul-
len worden. t is een zeer  te prijzen billijkheids -
maatregel , doch zooals wij  boven zeiden, achten wij  de 
bouwsom te laag, zoodat er  bij  ons twijfel rijst of er 
wel veel ontwerpen zullen inkomen, die aangenomen 
kunnen worden, tenminste als de begrootingen met 
eerlijkheid worden opgemaakt. 

l geen „bewerkelijke "  teekeningen gevraagd 
worden, meenen wij  dat toch de termij n van inlevering, 
zelfs voor  het leveren van schetsen, te kort is. t 
Bestuur  schijnt dit ook in te zien, want „15 " 
is in ons exemplaar  van het programma reeds veran-
derd in „25 , een verlenging dus van 10dagen. 

e uitgeloofde geldprijzen zijn flink  , en zullen on-
getwijfeld de deelneming eene talrijk e doen zijn. -
wel wij  liever  meer  dan één persoon als technisch 
juryli d zagen optreden, is toch de naam van prof. 
Gugel ons een waarborg, dat de beoordeeling billij k 
zal zijn. 

Er wordt in 't programma niet vermeld, of de eerst-
bekroonde inzender  ook tevens de uitvoering zal be-
sturen, wat toch gewenscht is. t tentoonstellen 
der teekeningen zal den inzender  kunnen doen oordeelen 
OVer de uitspraak van den technischen adviseur. 

Ook deze prijsvraag is nog niet volmaakt, doch be-
vat veel goeds, zoodat wij  mededinging ten zeerste j 
durven aanbevelen, altijd , wanneer  men kans ziet met
de beschikbaar  gestelde som toe te komen. 

t belangstelling zien wij  den uitslag van dezen 
prijskamp tegemoet. AY</. 

. 
Eindelijk is dan 'l lang verbeide kindje ter  wereld, ja deze reeds in. | 

gesprongen en zoodoende ook ingebakerd en wel tot mij  gekomen. 
e had ik al lang gehoopt een jong ding vol bloeiende schoonheid 

mij  tegemoet zien springen; welke voorstelling had ik mii al daar  niel 
van gevormd en wat was mijne teleurstelling toen 't daar  ontbaakerd en 
naakt als 'tis voor  mij  zag liggen, de kracht ontbreekt mij  u dat ge-
trouw te schetsen; maar  ijdel waren dus al mijne illusion. t dat 
nu de welkomst in 't ingetreden jaar  zijn ? moest alles niet lachen van 
levenslust wanneer  we een nieuw jaar  intreden? want helaas voor  wij  i 
t einde lieretkt hebben blijf t er  tijd te over  voor  sombere en doodsche 
gedachten? n dan niet alles groeien en bloeien door  een overweldi-
gende plantengroei? maar  't scheen van niet, wanneer  we tenminste in j 
plaats van een lachend, blozend kindje, een oud mannetje, dat nog 
wel uit een negentiental de uitverkorene was, ter  wereld in zien gaan. 

n we dan voor  onze motieven juist datgene nemen wat de 
natuur, als niet waardig tot haar  te liehooren, van zich afstoot; een 
dooden tak door  den wind afgerukt is zeker  geen gelukkig motief om i 
ons aangenaam te stemmen. 

h laat ik verder  niet in l)eeldspraak doorgaan, want velen zullen 
zeker  reeds lang begrijpen dat ik hier  de kalender  van A. et A. op 
't oog heb. 

Na een weinig aandachtige beschouwing zijn mij  eenige bizonderheden 
opgevallen en wel deze: 

t de ontwerpen sterk; ja ik zou haast zeggen te sterk geïnspireerd 
is door  een afbeelding uit: 

Allerlei Zieraath all. 8 bl. 46, lig.  en 4. 1881. 
t de onderlinge verhouding der  attributen als passer  en driehoek 

veel te wenschen overlaat. 
t de doode takken alias distels alles behalve gunstig geteekend zijn. 
t alle mogelijke toespeling op de bouwkunst of andere kunstvakken 

(ïiehalve de passer  en driehoek) of ook merkwaardige feiten de vereeni-
ging lietrekking hebbende ontbreekt. 

r  deze opmerkingen die ik mij  veroorloofd heb te maken, hoop 
ik aan eeniger  verlangen voldaan tej  hebben, omtrent 't bewuste pa. 
pieren kindje. 

n doel was dus niet aanmerking tc maken op de keuze van de 
jurij , waarvan ik niet anders verwachten kan dan dat zij  de verdien-
stelijkste bekroonden. 

l ) e \ ' . J. J. 

{Slijl  en punctuatie laten wij voor rekening van den inzender.) 

Aan de  van „De Opmerker? 
n no. 1 van den achttienden jaargang van De Opmerker lezen wij  : 

, „Wi j  stellen onze kolommen open voor  ieder  diejhet een en ander  te 
bespreken of mede te deelen heeft: ook tegenspraak zal ons welkom 
zijn." 

Ons overtuigd houdende dat daarom ook deze regelen een plaats in 
, De Opmerker zullen vinden, breng ik Jaan de e bij  voorbaat 

mijn warmsten dank. 
(A. et A.i e e bouwkunst in de n is een ar-

tikel in  5 van De Opmerker, waarvan het opschrift meer  belooft 
dan de inhoud geeft. 

Zonder  uitvoerig te willen worden, stippen wij  aan: 
dat de aanleg met drie koren, niel alleen te , te n 

te Noyon tin dc laatste plaats met zeer  geprononceerde afwijkingen) te 
, vinden is, maar  ook op andere plaatsen, als St.-Quirin te Neuss en de 

kerk te e ; 
dat latere middeleeuwsche bouwmeesters dezen vorm wel toegepast heb-

ben, getuige de St.-Elizabetskerk te ; 
dat de m van z geen drie koren bezit op de wijze der  ge. 

noemde kerken; 
dat één der  voornaamste, zoo niet het schoonste, bouwwerk uit de -

maansche bouwperiode onbesproken blijft , namelijk de a im -
pitol te . Of zou de reiziger, die ons zijne indrukken mededeelt, 
aan haar  bestaan niet gedacht hebben; de kerk is daarbij  voor  een 
vreemdeling, die weinig tijd tot zijne beschikking heeft, niet dadelijk te 
vinden; 

dat een weergalooze oppervlakkigheid den schrijver  doet zeggen: e 
kleur, waarin n geschilderd is, is niet passend." e rijk e po-
lychromie (niet de kleur), waarin n geschilderd is, is schoon, 
wordt door  meesters gewaardeerd en is in den stijl. Wat niet passend 
is, dat is als iemand zonder  zaakkennis het werk van meesters durft 
verkleinen; wil men hun werk beoordeelen, men oordeele op goede 
gronden, maar  men morse niel op onbezonnen wijze met inkt. e op-
pervlakkigheid , waaraan zich ook dikwerf verslaggevers van tentoonstel-
lingen schuldig maken is, wanneer  ze het werk van meesters bespreekt, 
ergerlijk voor  een ieder, die gaarne den meesters in de kunst de wel-
verdiende hulde toekent; 

ten slotte heblien de bijgevoegde schetsen den schijn van kopieën te zijn 
naar  teekeningen en photographieën, terwijl zij  zich juist niet kenmer-
ken door  correctheid, veel minder  nog door  karakter. 

n wij, dat bij  eene volgende gelegenheid de reiziger  meer  tijd 
zal besteden aan het bestudeeren van een onderwerp, hetwelk hij  belang-
rij k genoeg acht om het een plaats in De Opmerker te geven. Één 
kerk wat grondiger  behandeld, zal belangrijker  artikel zijn dan het op-
noemen van 20 kerken. t laatste kan men in elk gewoon bouwkun-
dig handboek vinden. 

Wij  hebben de eer  te zijn. waarde , met de meeste hoog-
achting 

Amsterdam Uw dw. dienaar 
18-13.11-83. Til . O

t spijt mij, dat mijn artikel den heer  Gabriel niet bevredigd heeft. 
k troost mij  echter  met de gedachte „Allen gefallen ist schwer, 
drum mach cs nur Wenigen recht." 

n antwoord op 's heeren O's opmerkingen het volgende: 
n zake St.-Elizabet te g heeft hij  gelijk, doch dit is ook het 

eenige voorbeeld , dat de e Gothiek oplevert. 
e westzijde van den m te z heeft de heer  G. nimmer gezien, 

anders zou hii den daar  gevolgden aanleg gekend hebben. 
a iin l heb ik niet kunnen bestudeeren, daar  mijn 

tijd te be])erkl was. 
e heer  (i. moge de kerk n te n passend versierd vin-

den, ik vind zulks niet. t hij  ook misschien n te ? 
n ben ik het met hem eens. 

t de schetsen den heer  O. niet bevredigen, doet mij  leed. j  zal 
ons d >r de toezending van een blad met schetsen| van zijne hand ten 
zeerste verplichten. Ook studiën over  bouwwerken nemen wij  gaarne 
op, doch met het oog op den uitgebreiden kring van lezers, meenen wij 
dat ze niet al te diepzinnig en uitvoerig behooren te zijn.

E . 
G . Bij  den algemeenen dienst van het 

stoomwezen in Nederlandsch ë kan een inge-
nieur  derde klasse geplaatst worden. 
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Nadere bijzonderheden omtrent het solliciteeren en 
de bezoldiging komen in de  voor. 

n de  wordt bekendgemaakt, dat vol-
gens mededeeling van de Oostenrijksche , 
van 1 Augustus tot 31 October  1883 te Weenen eene 
internationale tentoonstelling van electriciteit zal gehou-
den worden; dat de aanvragen om toelating vóór 1 

t 1883 bij  het Comité dier  tentoonstelling (Wall-
fischgasse 9, te Weenen) moeten zijn ingekomen, en 
dat tot het bekomen van inlichtingen en van de noodige 
gedrukte formulieren belanghebbenden worden verwe-
zen naar  de consulaten van e hier-
telande. 

. 
r  Z. . zijn met 15 Februari bevorderd: tot 

hoofdopzichter  bij  de landsgebouwen . Faber, thans 
opzichter; tot opzichter  bij  de landsgebouwen J. W. 
van Oort, thans buitengewoon opzichter. 

. e heer  Adr . J. van Achterberg, architect 
te Utrecht, is benoemd tot directeur  der  ambachts-
school alhier. 

Z . Tot directeur  der  Gemeentereiniging, al-
hier, is benoemd de heer  J. J. F. . van Stock, te 
Nieuwer-Amstel. 

J TOT G . 
A  U

Vergadering van 9 Februari 1883. 
Na goedkeuring en vaststelling der  notulen van de vorige vergadering 

wordt door  het lid A. . G. ten e de vraag ingeleid: 
„Welke afdoende middelen zijn aan te wenden tegen het doorslaan 

van muren en de inwatering van gedeelten muur onder  raamdorpels 
en deksteenen?" 

e oorzaken, die tot inwatering van een muur bijdragen, moeten 
volgens spreker  gezocht worden in het gehalte en de verwerking der 
metselspecie, maar  in hoofdzaak in de zorgeloosheidj, waarmede gemet-
seld wordt. 

t grootste kwaad schuilt in den tegenwoordigeu speculatie- en 
snelbouw; want hoe weinig wordt, daargelaten de deugdelijkheid der 
materialen, aan een goede bewerking gedacht? e steenen moeten 
zoogenaamd „vol en zat"  in de specie gewreven, en vooral niet, zooals 
bijna steeds gebeurt, vastgeklopt worden; tevens wordt meestentijds niet 
genoegzaam gelet op het goed naar  buiten afwaterend werken van de 
verschillende lagen; ook de gebrekkige constructie der  raamdorpels, 
cordonbanden of over  het algemeen van de naar  buiten uitstekende 
deelen van den muur, is meestal de oorzaak van inwatering. n zorge 
daarvoor, dat de onderkant ruste op een eenigszins afwaterend vlak, 
maar  ook, dat de dorpel of band een goed, van een flink  waterhol 
voorzien, overstekend gedeelte buiten den muur hebbe en gelegd worde 
in een bed van uitmuntende specie, bij  voorkeur  een mengsel van 
portlandcement en zand. 

Omtrent de aan te wenden middelen om dien vicieusen toestand te 
verbeteren, meende spreker  dat in de meeste gevallen afdoende maat-
regelen niet meer  mogelijk zijn; men kan door  verwijdering der  ver-
waterde specie en goede zuivering van het muurwerk en het weder 
met deugdzame specie opnieuw voegen van de verwaterde gedeelten 
van den muur  daaraan tegemoet komen, terwijl ook het meermalen 
oliën van gevels met een mengsel van gelijke deelen gekookte en onge-
kookte lijnolie, veel goed kan doen, omdat de poriën der  steen daar-
mede verzadigd en gesloten worden. 

Ziet men geen bezwaar  om het karakter  van een gemetselden muur 
te laten varen, dan is het bepleisteren daarvan met portlandcement en 
het oververven daarna ook als middel aan te wenden, evenals het be-
strijken van den muur met koolteer. Ontstaat de inwatering onder  de 
dorpels of banden, dan komt het aanbrengen van een strookje hoeklood, 
onder  den dorpel of de banden met een afhangend einde tegen den 
gevel ter  breedte van t 10 centimeter, spreker  raadzaam voor. 

e oorzaken van het kwaad: zuinigheid in de keuze der  materialen, 
onachtzaamheid in de bewerking en gebrekkige constructie, moeten 
echter  bij  den bouw worden voorkomen. 

Andere leden wenschten silicaat toegepast te zien; ook werd het 
denkbeeld aangegeven, om het waterhol niet onder, maar  bovenop het 
vlak van den dorpel aan te brengen: over  't algemeen was men het 
echter  met sprekers conclusie eens — „dat men om de in de vraag 
vermelde kwaal afdoende te keeren, zorge voor  gebruik van goede ma-

terialen, deugdelijke, zorgvuldige behandeling en goede constructie der 
banden en naar  buiten uitstekende deelen van het gel>ouw." 

a was aan de orde de behandeling der  vraag: 
t gebruik van holle steen neemt in de laatste tijden zeer  toe — 

wat leert de ondervinding dienaangaande, bevordert het de reinheid en 
wat valt op te merken aangaande de kosten; verdienen zij  de voorkeur 
boven dikke massieve muren?" 

e beantwoording daarvan had het lid . r  op zich genomen. 
e steenen, zegt spreker, bezitten de eigenschappen: 

le dat zij  den binnenwand beveiligen tegen de vochtigheid, waar-
aan de buitenwand is blootgesteld; 

2e dat de temperatuur  aan den buitenwand weinig of geen invloed 
heeft op die van den binnenwand; 

3e dat zij  voor  het geluid weinig doordringbaar  zijn; 
4e dat zij  de reinheid vooral in woonhuizen bevorderen, omdat daar, 

waar  behangselpapier  moet worden aangebracht, de bchangsellatten en 
het linnen kunnen vervallen en het papier  op den vlak bepleisterden 
wand kan worden geplakt; 

5e dat zij, bij  een gelijke dikte, minder  zwaarte hebben dan gewone 
metselsteen. 

c naar  het zuiden, zuidwesten, westen en noordwesten gekeerde bui-
tenmuren ondervinden, voornamelijk in 't voor- en najaar, den nadeeligen 
invloed van de slagregens en de builenmuurvlakken worden daardoor 
voortdurend te veel bevochtigd. Vele middelen ter  voorkoming daar-
van zijn aangewend; daaronder  behooren bepleistering met portland-
cement, het oliën der  buitenwanden en andere middelen. , 
dat deze toepassing niet steeds het gewenschte gevolg heeft, worden ook 
de eischen, gesteld aan eene voor  de gezondheid geschikte woning, 
hierdoor  benadeeld, want door  al deze middelen gaat de natuurlijk e 
ventilatie verloren. 

Ter verkrijgin g van de zoo weldadige wisseling der lucht, met tevens 
drogen binnenwand, was en is nog heden het aanwenden van zooge-
naamde s >uwmuren gebruikelijk; met oordeel toegepast, kan door 
gebruik van holle steen als achterlagen, hetzelfde doel worden l>ereikt 
en vervangt dc holle steen in dit opzicht den si>ouwmuur. 

t voordeel in 't gebruik van holle steen voor  binnenmuren is 
volgens spreker  daarin gelegen, dat het doordringen van 't geluid 
wordt tegengegaan, de reinheid bevorderd, en men bij  een grond van 
twijfelachtige vastheid niet die voorzorgen behoeft inacht te nemen, 
die bij  massieve muren vereïscht worden. Ook de kosten kunnen de 
toepassing van de holle steen niet in den weg staan, omdat die met 
de prijzen van de waalsteen vrijwel overeenkomen. 

Aan de fabriek van de firma  Cremer &  Co. te lïolsward worden 
thans driegaats holle steenen gefabriceerd, die f \d.— per mille kosten 
en overeenkomen met de afmetingen van de waalsteen. Wat het 
weerstandsvermogen van die steen betreft, kunnen ze voor  balkdragende 
muren zeer  goed worden gebruikt. 

n de maand November  is, vanwege het k t van 
, een onderzoek naar  het weerstandsvermogen ingesteld; het 

resultaat daarvan zal zeker  in een rapport wel ter  kennis van belang-
stellenden worden gebracht. 

„Over  't algemeen, verdient", volgens sprekers conclusie, „het gebruik 
van holle steen, zoowel uit een technisch als financieel oogpunt, aan-
beveling voor  binnenmuren van woonhuizen en gestichten of dergelijke 
gebouwen, voor  achterlagen van buitenmuren alsook voor  de bekleeding 
van kelders bij  boerderijen en fabrieken." 

r  verschillende leden wordt het gebruik van holle steenen nader 
besproken en toegelicht, terwijl door  den Voorzitter  wordt gewezen op 
eene in d gevolgde wijze van verbinding van s|x>uwmuren 
naar  aanleiding van eene in de Deutsche Baiizeitung van 26 Januari 
1883 aanbevolen constructie, door  den architect J. SchmOlcke le -
minden. 

Na eene korte pauze, werd het woord gegeven aan het lid A. T. 
van Wijngaarden Jr., die in korte trekken wees op de belemmerende 
bepaling van art. 52 der  Wet van de , ten opzichte van 
de ontwikkeling der  Afdeeling. Volgens zijn gevoelen zou deze Afdee-
ling een veel grooter  aantal leden tellen, indien de bepaling niet 
bestond, dat men om lid van eene Afdeeling te zijn, ook lid der -
schappij  moet wezen; — hij  stelt daarom voor, dat door  deze Af-
deeling alléén of in rereeniging met meerdere Afdeellngen pogingen 
worden aangewend, om dat artikel der  Wet hetzij  te wijzigen of geheel 
te doen vervallen. 

t voorstel werd door't meerendeel der aanwezige leden ondersteund, 
en na breedvoerige discussie, op voorstel van het lid r  besloten, 
den heer  Van Wijngaarden uit te noodigen, zijn voorstel schriftelijken 
duidelijk uiteen te zetten, daarvan een aantal exemplaren tedotndruk-
ken en allen leden der  Afdeeling ter  kennisneming een exemplaar  toe te 
zenden en de behandeling te verdagen tot eene volgende vergadering. 

Nadat de Voorzitter  de sprekers voor  hunne mededeelingen had dank-
gezegd, werd de vergadering gesloten. 
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A G
Vergadering van 15 Februari 1883. 

Onder de ingezonden stukken wordt een schrijven medegedeeld van 
den heer  G. J. , waarbij  die heer  verklaart zijne benoeming als 
bestuurslid aan te nemen. 

e heer  Vlaanderen, daartoe door  den Voorzitter  uitgenoodigd. 
geeft een zeer  uitvoerig overzicht van: de vernieuwingen van spoorweg-
bruggen. Spreker  wijst op de eigenaardige bezwaren welke aan dit 
werk verbonden zijn, bij  de verplichting het vervoer  evenals gewoonlijk 
geregeld te doen plaats hebben. 

e voorzorgen daarvoor  te nemen, maar  ook de moeilijkheden daaraan 
verbonden, werden in alle bijzonderheden behandeld; de constructie en 
de bewerking even uitvoerig als duidelijk medegedeeld. Verder wees 
spreker  op het maken van beweegbare hulpbruggen, om ten laatste meer 
bepaald stil te staan bij  de brug te Schiedam, waarvoor  een pontonbrug 
werd gekozen. 

j den aanleg toch van den spoorweg naar  den k van , 
zal deze overgang verlegd worden en moest die brug dus als tijdelij k 
worden ingericht. 

r  de noodige teekeningenop gehelderd gaf die voordracht algemeen 
genoegen. 

p volgden eenige nuttige wenken omtrent het zerkrijgen van 
deugdzaam metselwerk door  den heer  G. J. , genomen uit eenoud 
boekske en door  spreker  aangevuld inet eenige voorschriften uit eigen 
ervaring geput. 

Naar  aanleiding van het adres, door  het Bestuur  der j  in-
gezonden aan de Tweede r tier  Staten-Generaal, waarbij  gewezen 
is op de verdeiflijkheid van de thans gevolgde richting op den bloei 
der Nerietiamlsche Bouwkunst, werd door  een der  leden de wensche-
lijkhci d betoogd die zaak, reeds elders behandeld, ook hier  aan de orde 
te stellen. 

n bedoelt daarbij  niet een adres van adhesie te zenden aan het 
Bestuur  der , doch alleen de zaak tc bespreken. 

Een zeer  lange discussie volgde daarop, waarbij  verscheidene leden het 
woord voerden en men zich ten laatste met over  groote meerderheid van 
stemmen vóór het adres van het Bestuur  der j  verklaarde. 

. 
t ballet van het 

 te , dat zes-en-twintig 
danseressen telt, is dezer  dagen voorzien geworden van 
de kleine Swanlamp. Elke dame draagt zulk een lamp 
in een kleine bloem op het hoofd en aan haar  zijde 
een kleine batterij  , die anderhalf oud pond weegt. § 

e  bericht: n heeft een ontdek-
king van gewicht gedaan in de Elm-mijn , Buckley, 
Flintshire. Terwij l eenige werklieden bezig waren met 
het maken van een waterleiding, stieten zij  op een bron 
delfstoffelijke olie. Zij  trachtten van de vloeistof parti j 
te trekken en bevonden, dat zij  een schitterend licht 
gaf en minder  rook voortbracht dan de meeste andere 
oliën. Een volgenden dag werd op hetzelfde peil een 
andere dergelijke bron ontdekt. e opbrengst is niet 
overvloedig, maar  voldoende om de verwachting tc 
koesteren, dat er  een nieuwe tak van nijverheid zal 
ontluiken in Noordelijk Wallis, f 

. 
JETS OVE . 

e  maakt eene statistiek open-
baar, betreffende de bosschen in . 

e bosschen beslaan eene oppervlakte van 
8,124,521 hektare, waarvan 57.2  aan particu-
lieren, 29.4  aan den Staat, 11.9  aan ver-
schillende gemeenten en 1.5  aan bijzondere 
of weldadige instellingen toebehooren. e jaar-
lijksche opbrengst der  bosschen in het e 

k bedraagt gemiddeld 3.01 vaam per hektare, 
makende voor > vengenoemd e opjjervlakte een 
totaal van 24454,808 vaam. 

e jaarlijksche bruto opbrengst wordt geraamd 
op 154,563,325 mark en de netto opbrengst op 

.S01.051 mark. 
Sedert eenigen tijd wordt jaarlijk s eene som 

van 1,050,000 mark besteed voor  den aankoop 
van bosschen door  den Staat. 

Van de totale oppervlakte der  aan den Staat 
toebehoorendc bosschen is 96.1 % te beschou-
wen als opgaand of hoogstammig hout. -
van zijn 61.7 % pijnboomen, 17 % beuken, 12 % 
dennen, 5.5 % eiken en 3.8 % elzen en berken. 

e ouderdom der  opgaande hoornen wordt 
aangenomen te zijn als volgt: 

12  meer  dan 100 jaren. 
13 „  van 81 tot 100 „ 
15 » » 61 „  80 „ 
18 „  „  41 „  60 „ 
20 „  „  21 „  40 „  en 
22  20 „ 

~ . '" 

e . 
t  is voorneinenB op den f 
t 1883 aan te besteden: 

t bouwen van con Gebouw voor 
Vogels op een aan te wijzen ter-
rein in de . 

Aanwjjzin g in o den 20 February des 
morgens te 11 uren, ingang aan de . 

Bestek en voorwaarden te bekomen bjj  de 
portier s der , tegen betaling van 
25 cents. 

e teekeningen liggen ter  inzage in de 
.Bestuurskamer der . 

r n 
biedt zich 

t eindigen der 
tan een 

werkzaamheden < 

n , 

 cn S van 
| 's-Gravenhage zullen op g 26 Februari 
1883, des namiddags ten ccn ure, in het -
 huis aanbesteden: 

t leveren van gegoten ijzeren 
buizen, hulpstukken enz., ten 
behoeve van de duinwaterlei-
ding te 's Gravenhage. 

e voorwaarden zjjn , tegen betaling van 
ƒ 0 . 1 0, verkrjjgbaa r  ter  Gemeente-Secretarie 
3e afdeeling Nieuwstraat .'10, alwaar de in-
schrjjvingsbiljette n moeten bezorgd worden, 
uiterlij k ten 12 ure des middags van den dag 
der  aanbesteding. 

Openbare Aanbesteding. 

S der: 
i Gemeente Amsterdam zullen op g 26 ' 
Februari 1883, te 12 uur  des middags, op . 
het , in het openbaar en bjj  enl\ U ' 8 f . o v e r e e "  t e ° T v . u 

! kele inschrjjving , in dertien perceelen, doen i  B n « v e "  / r " , e o ° n t k \ r  r ; e t t o r X A '  B u r e a " 
aanbesteden:  Opmerker, te Arnhem. 

A. t leveren van Vijlen , Spijkers, 
Steenkolen,  Jzorkramcri j  on, be-
reide en onbereide Verfwaren, 
Touwwerk, Schoonmaakgereed-
schappen, Zink , , -
en , t werk, Em-
mers en Putsen, Bezems, -
den, Poetskatoen, -
ken, Strookdweilen, , Ce-
ment, Witzand, Blauwe Stooncn; 
ten dienste der  Gemeentewer-
ken, onder  beheer  van den Wet-
houder  belast met de Publieke 
Werken der  Gemeente Amster-
dam, gedurende de jaren 1883, 
1884 en 1885. 

n acht perceelen. 
B. t leveren van bezaagde en on-

bezaagde Eiken, Grenen, Vuren 
en n , Teer, 
Pik en Smeedijzer; ten dienste 
der Gemeentewerken, onder  be-
heer  van den Wethouder  belast 
met de publieke Werken der  Ge-
meente Amsterdam, gedurende 
het jaar  1883. 

C. t vergrooten van de Wachtka-
mer bij  de Collegezaal in den 

s Botanicus. 
e voorwaarden dezer  aanbesteding zjjn 

uitsluitend te verkrjjge n ter j der 
Gemeente, tegen betaling van /'0.50 voor 
de sub ,/0 25 voor  de sub  en ƒ 1 voor  de 
sub 6' (inet Teekening) genoemden. 

n worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, op het Stadhuis, 

r  No. 101, des ochtends van 10—12 
uur . 

Burgemeester ea Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, VA N . 

13 Februari . De Secretarie. 
E . 

E 

. 
S van 

 zjjn voornemens op Woensdag 
den 7 t 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t maken van nieuwe toegangs-
wegen bij  de e , 
de Verbreeding der  Geldersohe-
kade en den Onderbouw der 
Nieuwe Jan g te -
terdam. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen liggen 
op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatseljjke Secretarie en het 
Stads Timmerhui s te , en zjjn voor 
den prjj s van ƒ 1.— verkrjjgbaa r  bi] Wed. 
P. V A N E &  ZOON , Boekdruk-
kers aan den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwijzing 
zal plaats hebben op Donderdag den 1
1883, des voormiddags ten 11 ure, aan het 
Timmerhui s voormeld. 
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t Gemeentebestuur van , 
vraagt prfjsopgave voor de levering van: 
- A. beste dubbel verglaasde, hard 

gebakken, Engelsche -
, vervaardigd van vuur-

klci , en wel: 
160 . wjj d inwendig 30 centimeter. 
100 »  » 25 » 
50 » » » 20 » 

de buizen te leveren vrachtvrf j  op den wal, 
de helft binnen i maanden, de overigen bin-
nen 3 maanden na de bestelling. 

B. 150.000 beste harde eenigzins 
getrokken , 

te leveren in partjje n van ia ii 40 mill e 
vrachtvrf j  op den wal bini.en 3 weken na 
de bestelling van iedere partjj . 

C. 10 gegoten ijzeren -
, volgens aanwezig mo-

del, waarvan 6 met gesmeed ijze-
ren roosters, en 5 met gegoten 
deksels, 

vrachtvrf j  te leveren binnen (i weken na 
de bestelling. 

e billctton (van de buizen en straatsteen 
met bjjvoeging van een monster) vrachtvrf j 
te zenden aan het bureau van den Gemeen-
te-Architect F. . , vdor 
Vrijda g 23 Februarj j  e. k., 's middags 12 
ure. 

e van Justitie. 

. 

Op g den 20 Februari 1883, des na-
middags ten é'én ure, zal in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein 
te 's Gravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g wor-
den aanbesteed: 

a. t bouwen van eene Cellu-
lair e Gevangenis nabij  's Gra-
venhage. — Begrooting der kos-
ten ƒ527.000; en 

 bouwen van eene Cellu-
lair e Gevangenis te Breda. — 
Begrooting der  kosten ƒ 575.187. 

e bestekken, de teekeningen en de detail-
teekeningen liggen ter  inzage te 's Graven-
hage, in een der  lokalen van het e 
van Justitie, op het Plein. 

Bestekken en teekeningen zjjn voorts op 
franco aanvrage, tegen betaling van ƒ 15 
voor elk bestek, te bekomen aan het -
terie van Justitie, bjj  de Opzichters P. V A N 

E E te Breda, J. . NABB E te 's Her-
togenbosch , en bjj  de s C. 

 te Arnhem, P.  te Utrecht, 
W. C. S te Amsterdam, G. J. V A N 

 GOES te  cn J . V A N AS-
N te Groningen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen, J . F.  te 
'*  Gravenhage 

Aanwjjzin g zal gegeven worden tc 's Gra-
venhage op Woensdag den 14 Februari 1883, 
des namiddags ten 1 ure, op het terrein 
waarop het gebouw moet worden opgetrok-
ken ; dit terrein is gelegen aan den kbnker-
weg naar  den watertoren aan de grensschei-
ding tusschen de gemeenten 's Gravenhage en 
Wassenaar; en te Breda op g den 
15 Februari 1883, des namiddags ten 1 ure, 
op het terrein waarop het gebouw moet wor-
den opgetrokken, gelegen ten Noorden: aan 
de te verlengen Sophiastraat, en ten Zuiden 
aan het exercitieveld van het t 
van Oorlog. 

Foor elk gebouw moet een -
 biljet worden aangeboden. 

'» Gravenhage, 27 Januari 1883. 

De  van Justitie, 
Voor den , 

De Secretaris-Generaal, 
. 

e aandacht wordt gevestigd op 
de voorwaarden tot opleiding van 
jongelingen voor het kader  der 
Genietroepen in

 omschreven in de
landsche Staatscourant van 28/2!) 
Januari 18811, waarvan afdrukken 
kosteloos zijn te bekomen bij  het 

t van . 

staande in de kerk der  Broederge-
meente te  met toebehooren 
en fraaie zeer  solied bewerkte kast, 
stijl s XV , 442 . bij  1.92, 
hoog 4.50 — 18 stemmen 

te knop legen verminderden prijs. 
Op spoedige aanvraag, nadere 

inlichtingen te bekomen bij  den 
r  J. , te Zeist. 

. 
Op Zaterdag 24 Februari 1883 zal door  de 

n E S J &  C°. te Am-
sterdam in massa worden aanbesteed: 

t bouwen van een -
GEBOUW met Woning en ver-
dere werken in verband met de 
bestaande Gebouwen van de 
Berjersch Bierbrouweri j  „ d e 
Ainstel"  te Amsterdam. 

Bestekken zjjn a ƒ 1.50 per  exemplaar  van 
af Zaterdag 17 Februari tc verkrjjge n ter 

j  C. A . N &  ZOON Am-
sterdam. 

e teekeningen liggen ter  inzage ten kan-
tore der  Brouwerj j  alle werkdagen van 10 
tot 3 uur. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 21 
Februari a. s. des voormiddags tc 11 uur. 

n worden verstrekt door den 
Architect G. B. , 

te Amsterdam. 

Aan de Stoomstecn- en Pannenfabriek van 
S EN S tc Bruten kunnen 

geplaatst worden een bekwame -
, tevens Vuur - en'Bankwerker  en 

een  in Terracotta en 
Verglaaswerk. 

n voorraad , -
W E en E Boulet , 
Vorsten, , Gevelbanden, -
kammen, Flourons, Eindstukken; -
zaik- en andere Tegels; de meest courante 
soorten Proflelsteenen, Gevelsteenen, 
alsmede drie- en viergaats holle Steenon. 

e Proflelsteenen, Aanzet- en 
Sluitblokkon, geel, groen, zwart, brui n 
verglaasde n worden spoedig ver-
vaardigd. 

E 
. G & , . 

t beste middel voor G van 
S en N tegen 

bet condenseeren van stoom. — Belangrijk e 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
. s en gebruiksaanwijzing 

gratis. 

. . , , 
, N.Z. 45. 

Wilson's N 
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

É & , 
Spu is t raat 6 en 8, A m s t e r d a m. 

 ontbiede de geïltwtreerde

N (0.25 * 0.125 * o .oes) 

e goedkoopste en meest solide . 

Generaal-Agent voor Nederland 

S. . E , 
Binnen-Amstel 109, . 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS 
E . 

Beltweg N" . 3. 
VAL DE TRAVERS 

. 

Gecomprimeerde Asphaltwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , Beton-Futideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men rich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, ot by. den r 

. G. S C.O ., Beekstraat F. 62, te Arnhem. m A T a r r 

üe Directeur, W . P A T O N . 

http://70.S01.051
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S N &  C . 

A V E N U E  2 7. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Centrifugaal pompen en i 
T E P e n TE . 

V * \  A  Tin t . . 

mm & mmwm 
. 

in . 
Agenten van de j van 

Quonast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement. Bruinsteen, enz. 

gP.«KTïLOEM\. * 
3 Y & ,  g 
2 BOC  Frères. E £ 
5 . S &  C., E E 
S l>Ü de \rlo-. au il s en : 

g E T Ac O., g 
Oostzeudjjk 24S,

. E 
en S t é r é o lt v | i c - l i i r i r l i l i i i g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l'lioio/lino -
nnipliii - voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor -

j  ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
 zjjne < li l ln *  voor . -

T T A ; J S T T Y V T ^ T ?  k t ' r e '  a l l l ' s t o t d e m i n s t e Prijzen. 
* * *  w 5 Prospectussen met proeven van bewerking, 

N V A N j worden op/ro*co aanvrage gratis toegezonden. 

STOOMKETELS ra WEUTilKEN,  heeft zich welwillend belast met het 

 geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bickerstraat bestellingen voor  Phoiolllliograiiliie , zonder 

A ? . 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . J . . 

E

VAN 

, 

-

en andere 

N 

voor , , 

, , enz. 

Geëmailfeerd-ijzeren , 

. 

. VA N  POT, 
. 

J EN J 
- en ander , 

in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

en verder . 
V l o t - e n Ö l i j p d e e l o n e n z. 

Prim a , 
merk l m k i  1

in wicht houdende Vaten van O o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalsen! met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

A E raTudrre , 

per Wagon of Scheepslading. 

A , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n U  S
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

E T . 
E . 

uit de groeven van 

 i

e , 
volgens teekening. 

EKUOE MUI BUIZEN. 
Vuurvaste Steenen en Vuurkle i enz. 

, 

n Oost-Zeedijk, 280. 
, 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurree-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

tnj  groote en kleine partijen. 

B. , te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2>i. „_ 3 , i , n e n 4J, „  g r a a d v o o r waterpa,. e n 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

 iiih.mmisi  i,isni;i, 
DE JONGH & . 

s te O u d e w a t e r, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lena in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachinea (Excavateure), Stoom-
werktuigen, . , , , Steen- en Tegeh 
machines, n - en Brugconstructiën enz. 

6 
E N 

. 

ROCHEL k IIEIEBERG, 
. 

. Berlijn . . Weenen. 
W . 

. 
. 
. 

. 

stoomwater  verwarming, 
bad- &  zwem1nr1gtingen. 

waschlnrigtingen. 
stoomkookinrigtingen. 

drooginr1gtingen. 
ventilatieinrigtlngen. 

Voor n en Prijsopgaven 
zich te wenden aan den

J. VA N N Szn. 
30  Amsterdam. 

e t s A 

A.W.W. 
r  \V. V A X T [Gï. T ƒ2.25 P e r 3 maanden of wc! zes gulden per jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAN , vooruitbetalingen franco toezending van dit bedrag; voor  hetbuitenland 
C. B. S S en A. W. . ƒ 7 . 50 en e ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken cn correfpondentic voor  het Genootschap te adresseeren aan j , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
den , Prinsengracht 851 te Amsterdam* cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijdag avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van/V  Afzonderlijk e nominers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
Uriekoningenstraat N°. 28 te  j  ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A X T . 

Gedrukt bij  0. W. van der  Wiel &  C >., te Arnhem. 

n n wordt bericht: 
i" . dat nog als Buitenleden zijn toegetreden de 

heeren: J. , te Apeldoorn; J. V. -
kelma, te Velp; O. S. , te ; G. -
kers, te ; . S. , te ; W. 
J. J. Bruinsma, te ; VV. C. , te ; 

2". dat de heer i Evers de benoeming tot corres-
pondeerend d voor  Weenen welwillend heeft aanvaard; 

3". dat als gewone leden zijn voorgesteld de heeren: 
Joh. Eransen , beeldhouwer en S. B. Gelders, beiden te 
Amsterdam en dat hunne ballotage zal plaats hebben 
op 7 t a. s.; 

4". dat de Commissie van beoordeeling over  de prijs-
vragen 1881—82, bestaande uit de heeren . -
mans, G. B. Salm en W. Springer, de navolgende be-
kroningen heeft toegekend : 

 voor de prijsvraag van: Een koorbank in een . 
. k in n l uitgevoerd, 

aan het ontwerp ingezonden onder  het motto „Pi o Nono"; 
vervaardiger de heer  J. Olthuis, te Amsterdam en eene 
eervolle vermelding aan den heer  A. W. Weissman, te 
Amsterdam; 

 voor  die van: Een betimmerd plafond voor  een eetzaal, 
eene eervolle vermelding aan den heer . J. Jesse, te ; 

 voor die van: Een grafmonument voor een ar-
chitect, aan het ontwerp ingezonden onder het motto 
„E s musz doch ruhig sein"  enz.; vervaardiger de heer 
A . W. Weissman, te Amsterdam; 

 voor die van: Een ingang voor een tentoonstel-
aan het ontwerp ingezonden onder  het motto r 
; vervaardiger de heer . J. Jesse, te ; 
dat de Commissie van beoordeeling over  de buiten-

gewone prijsvraag voor  een schoorsteenmantel, bestaantle 
uit de heeren A. C. Bleijs en B. de Greef Jr. te Amsterdam 
en de heer  E. J. Nieuwenhuis te Utrecht, aan de ontwer-
pen ingezonden onder  de motto's n naar  werken"  en 
„Oranje-Nassau"  prij s en premie hebben toegekend. 

Al s vervaardigers hebben zich bekend gemaakt res-
pectievelijk de heeren P. J. , te Utrecht en 
G. W. Vixsebo.xse, te Amsterdam. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

»ng, 
25!" 

5"-

S OVE , 

door  G.  A

t vervaardigen van allerlei voorwerpen van aarde-
werk was voorzeker  een der  eerste industrieën, die door 
den mensch uitgeoefend werden. n China werd, vol-
gens de Chineesche geschiedschrijvers, de pottenbak-
kerskunst in het jaar  2698 vóór Christus uitgevonden. 
Wat hiervan waar is, durven wij  niet beslissen, doch 
het is zeker, dat reeds in de oudste tijden de potten-
bakkerskunst een hoogen trap van bloei bereikte. s 

s en de Bijbel spreken van de pottenbakkers-
schijf, terwij l men op sommige Egyptische monumen-
ten volledige pottenbakkerswerkplaatsen afgebeeld vindt. 
n Griekenland werden reeds 8 eeuwen vóór Christus 

aarden vaten voor  huiselijk gebruik vervaardigd, en 
weldra ontwikkelde zich daar  ook de kunst, om smaak-
volle sieraden te fabriceeren, die tloor  den handel wijd en 
zijd verspreid werden. Eeredienst en beschaving maakten, 
dat men er  steeds naar  streefde die vaten zoo sierlijk 
mogelijk te maken, en op deze wijze bereikte de ce-
ramiek in Griekenland, vooral in de 4e en 5e eeuw 
vóór Christus , een tijdper k van ongemeenen bloei. 

Bij  de n heeft het denkbeeld, de potten-
bakkerij  tot eene schoone kunst te verheffen , door  het 
beschilderen der  vaten enz., nooit op den voorgrond 
gestaan, doch reeds ten tijde van Numa Pompilius wa-
ren de pottenbakkers te e zeer  geacht, en Plinius 
vermeldt, dat de producten van Tralies in , 
Etythea in , Adri a in ë en m 
in , in hoog aanzien waren, en de krui -
ken met ooren van Cos waren zoo gezocht, dat pa-
triciërs , die zich bemind wilden maken, ze den plebe-
jers ten geschenke gaven. t landschap Etrurië , het 
tegenwoordige Toskane, was langen tij d om zijn pot-
bakkerijen bekend, en de c vazen worden om 
hare smaakvolle en edele vormen en onberispelijke 
afwerking nog met hooge prijzen betaald. 

e grondstof, waaruit deze pronkstukken der  oud-



74 E . 24 Febr. 1883. 

heid bestonden, was niets dan gewone, sterk ijzer-
houdende klei, zoodat hunne grondkleur  altij d rood-
brui n is. r  een zwart glazuur  kon men op dien 
roodbruinen fond dan figuren aanbrengen, of wel ze 
brui n op een zwarten grond laten. 

n de eerste eeuwen van onze jaartellin g geraakte 
de ceramiek in diep verval, en eerst toen dc n 
Spanje hadden veroverd , begon zij  te herleven. e 
vaatwerken der n bestaan uit dezelfde grondstof 
als die der  ouden, doch terwij l de laatsten steeds dof 
waren, brachten dc n een glanzig tinhoudend 
glazuur  aan. Zij  muntten vooral uit in het vervaardi-
gen van tegels  waarmede dc gebouwen bezet 
werden, en die men nog zeer  schoon in het Alham-
bra tc Granada aantreft. Op het witte glazuur  zijn de 
teekeningen  in kleuren aangebracht. 

Na de verdrijvin g der n uit Spanje is dc ce-
ramiek in dat land langzamerhand weder  achteruitge-
gaan. c n hadden ook fabrieken op , 
en dc n , die van daar  veel aardewerk invoerden, 
noemden daarom alwat verglaasde gebakken aarde 
was

Spoedig trachtten ook de n  tema-
ken , cn dit gelukte hun zoo goed, dat de e 

 wereldberoemd werden. Vooral a dclla 
a (1400—1482) is als vervaardiger  van

bekend. Zij n talrijk e beelden, die tot versiering van 
allerlei gebouwen dienen , hebben totnutoe een frisch-
hcid en glans, alsof zij  pas uit de handen des meesters 
kwamen. e figuren zijn meest  nu eens 
op een blauwen, dan weer  op een groenen grond.
glazuur  bevat hoofdzakelijk tinoxyde, terwij l de grond-
stof niets dan gewoon mergellecm is. 

Ten tijd e van a a bloeiden ook de fabrieken 
van Faenza in Umbric , doch haar  product was zeer 
verschillend van het zijne en werd  genoemd. 

e  hebben een ondoorzichtig glazuur, terwij l 
bij  dc  dc ondergrond door  het glazuur  heen 
schemert. 

Toen in de zeventiende eeuw het porselein in ë 
bekend werd, geraakten de e fabrieken in 
verval, daar  de mode de voorkeur  gaf aan het fabri -
kaat der  Chineezen. 

n Frankrij k zijn het vooral de  van Bernard 
de Palissy (1510—1589), die door  kunstminnaars op 
hoogen prij s gesteld worden. Palissy vatte de manier 
van a a weder  op, en hoewel het hem niet 
gelukte het glazuur  der  na te bootsen, wist 
hij  toch aan zijn producten zulke schoone vormen te 
geven, dat ze terecht beroemd zijn. Ook in Frankrij k 
werd de fayence in de zeventiende eeuw door  het 
porselein verdrongen. 

n Engeland maakte men tot de achttiende eeuw 
niets dan tamelijk grof aardewerk van een zeer  geringe 
kunstwaarde. Eerst Wedgwood bracht in dien toestand 
verbetering, daar  hij  de schoone vormen der  oudheid 
tot voorbeeld nam, en beroemde kunstenaars, als 
Flaxman, met de beschildering belastte. Sedert dien 
tij d heeft Engeland's rustelooze nijverheid, behalve de 
geëmailleerde  tal van fabrikaten het leven 

geschonken, die het mij  moeilijk zou vallen, allen 
op te noemen, maar  die allen tot twee hoofdsoorten 
teruggebracht kunnen worden, n.l. de fijnere
en het zoogenaamd steengoed. 

d had reeds zeer  vroeg fabrieken van 
aardewerk. Vooral dc Neurenbcrgsche producten zijn 
zeer  fraai, en talrij k zijn nog dc zoogenaamde „por -
seleinen kachels"  uit de zestiende eeuw, die keurig 
beschilderd zijn. Ook , , Wismar en 

g hadden bekende plateelbakkerijen. t 
e steengoed werd meestal aan den n gefa-

briceerd: vandaar  de naam c potten", waar-
onder  het bij  ons tc lande bekend is. t email wordt 
hier  verkregen door  gewoon keukenzout, cn is door-
schijnend. c grijze kannen, met blauwe ornementen, 
zijn tc goed bekend , dan dat ik cr  een beschrijving 
van behoef tc geven. Op dezelfde wijze als het e 
steengoed werden ook bij  ons te lande de zoogenaamde 
Jacobakannetjes gemaakt. 

Wij  zijn nu gekomen tot ons nationaal fabrikaat en 
zullen ten slotte het "  behandelen, dat 
door  de liefhebbers zoozeer  op prij s wordt gesteld. 
Wie er  interessante bijzonderheden van wil weten, leze 
het werk van i ,
waarin veel wetenswaardigs te vinden is. Een der  vroegste 

e plateelbakkers was n Pictcrsz. j 
begon met gewone verglaasde gele tegels te leveren, 
cn toen zijn debiet zich meer  cn meer  uitbreidde, lei 
hij  zich ook op het versieren ervan toe. n het eerste 
vierde gedeelte der  zeventiende eeuw werd zijn voor-
beeld door  velen nagevolgd, zoodat er  omstreeks 1630 
te t reeds ccn plateelbakkersgild bestond , dat zich 
bij  het c aansloot. Tot 1660 nam de 
industrie echter  geen hooge vlucht, doch daarna be-
reikte zij  haar  hoogsten trap van bloei. i d 
geeft een lijst van 763 plateelbakkers, in het gild 
opgenomen, cn die dus allen bekwame werklieden 
moeten zijn geweest. 

Een der  beroemdste plateelschilders was Abraham 
de , die oorspronkelijk kunstschilder  was. j 
schafte zich een oven aan, om meer  geld te kunnen 
verdienen, dan zijn penseel hem opbracht, en dit ge-
lukte hem ook. Nog zijn bekend Ter , 
Aelbrecht de , Adriaen Pynacker  en anderen. 

n het laatst der  vorige eeuw, toen het porselein 
en het aardewerk van Wedgwood in de mode kwam, 
gingen de e plateelbakkerijen bijna allen te 
niet, en de enkelen, die in het begin dezer  eeuw nog 
bestonden, leverden niets dan zeer  alledaagsche voor-
werpen. n 1850 was er  nog slechts écne overig. 

k stel mij  voor, in een volgend opstel de herleving 
der e plateelbakkerij  en de techniek van de 
pottenbakkerskunst eenigszins uitvoerig te bespreken. 

A E T . 
 21  1883. 

r  de Voorzitter  verhinderd is, ter  vergadering 
te verschijnen, opent de Vice-Voorzitter  de bijeenkomst, 
en roept een woord van welkom toe aan de honoraire 
leden, de heeren . s en G. B. Salm, die 
tegenwoordig zijn. 
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e notulen worden gelezen en goedgekeurd, en 
nadat medcdecling is gedaan van de ingekomen stukken, 
wordt het woord gegeven aan den heer , 
die namens zijne medebeoordeelaren, de heeren G. B. 
Salm en W. Springer, het rapport van beoordecling 
voor  de prijsvragen 1881 — 82 voorleest. t rapport, 
dat in allen deele voldoet aan dc door  ons in 'teerste 
nommer geuite wenschen cn dat dan ook de algemeene 
goedkeuring wegdroeg, zal in een der  eerstvolgende 
nommers van ons orgaan worden opgenomen. 

Voor  de ie prijsvraag: .,Ecn koorbank in een . . 
kerk in n "  , is bekroond het 
ontwerp „Pi o Nono", vervaardiger  dc heer  J. Olthuis. 

 ontwerp „Car a , vervaardiger  de heer  A . W. 
Weissman , is eervol vermeld. 

Voor  dc 2e prijsvraag: „Een betimmerd plafond voor 
een eetzaal", werd geene bekroning toegekend, doch 
het ontwerp , van den heer . J. Jesse te 

, werd eervol vermeld. 
Voor  de 3e prijsvraag: „Een grafmonument voor 

een architect"  , viel de bekroning ten deel aan het 
ontwerp onder  het motto „E s musz doch rulli g sein 

So unter  Gras und Blunicn 
Zu schlafen ganz allein!" , 

vervaardiger  de heer  A . W. Weissman. 
Voor  de 4e prijsvraag: „Een politiepost in een park" , 

werd geen der  inzenders bekroond. 
 ontwerp, onder  het motto r vijfentwintig" , 

door  den heer . J. Jesse te t ingezonden voor 
„Een ingang naar  de terreinen van een koloniale ten-
toonstelling", behaalde den daarvoor  uitgeloofden prijs. 

Voor  de buitengewone prijsvraag: „Een buitenver-
blijf" , werd geen bekroning toegekend. 

e heeren . E. Claus en Ch. Stracké werden als 
gewone leden van het Gcnootschap)_ geballoteerd en 
toegelaten. 

a leest de Secretaris het rapport , door  den 
heer  F. J. Nicuwenhuis te Utrecht namens de Jury, 
bestaande uit genoemden heer, cn de heeren B. de 
Greef Jr. en A . C. Blcijs te Amsterdam, ingezonden 
inzake de buitengewone prijsvraag: „Een schoorsteen-
mantel in Xassausch marmer" . Ook dit rapport is 
uitmuntend en voldoet aan dc strengste eischen. 

Al s resultaat wordt de prij s toegekend aan het ont-
werp n naar  werk"  , vervaardiger  de heer  P. J. 

s te Utrecht, terwij l het ontwerp „Oranjc -
Nassau", vervaardiger  dc heer  G. W. Vixscboxse te 
Amsterdam , de premie ontvangt. 

n beoordeelaren wordt dank gebracht, waarna de 
heer  G. B. Salm, die in warme bewoordingen zijn 
sympathie voor  het Genootschap uit, een belangrijk 
geschenk in geld voor  dc Gcnootschapskas aanbiedt, 
dat onder  daverend applaudissement wordt aanvaard. 

e heer  J. . T . g houdt daarop zijne aange-
kondigde bijdrage over e en hare toepassing 
op gebouwen". n aansluiting aan zijne vroegere bij -
dragen over  dit onderwerp, behandelt spreker  thans de 
verwarming. j  geeft vele nuttige wenken, die allen 
met bewijzen gestaafd worden, en behandelt achter-
eenvolgens verschillende verwarmingssystemen. 

Na het eindigen der  lezing, die wij  in ons orgaan 
hopen op te nemen, verrast de heer . J. Wignian 
de leden door  een fraaie kunstbeschouwing, bestaande 
uit het pasverschenen werk e de l'ari s 
par  Ballu" . c schoone heliogravures worden met 
belangstelling beschouwd, en den heer  Wigman de 
dank der  Vergadering gebracht. 

e heer  Van Arkel stelt de leden in kennis met 
een model van roljalousieën, , waarbij 
geen koorden of linten gebezigd behoeven te worden. 

n heer  Brongers, als introducé ter  vergadering 

aanwezig , wordt dankbetuigd voor  de mildheid, waar-
mede hij  Architectur a instaatstelde, in den laatsten 
tij d belangrijke prijsvragen uit te schrijven. Een flink 
applaudissement weerklinkt ter  zijner  eere. 

e prijsuitdeeling van de vroegere prijsvragen vindt 
nu plaats, en er  wordt besloten, de buitengewone 
prijsvraag voor  een buitenverblijf , waarvoor  geen be-
kroning werd toegekend, opnieuw uit te schrijven. 
Al s prij s is aan deze prijsvraag verbonden de -
tionnaire raisonné par "  , door  den Voor-
zitter  beschikbaar  gesteld. 

Een zevental vragen wordt in de stembus gevonden 
en daarop de vergadering gesloten. 

ONZ E E . 
n den laatsten tij d is er  dikwijl s over  onze inland-

sche metselsteen gesproken , vooral omdat ze bij  een 
der  voornaamste werken van het kanaal van Amster-
dam naar  de e door  een h materiaal, 

! bazalt, vervangen is, en ook herhaalde malen bij -
 werken e steen is voorgeschreven. 

s ons inlandsen fabrikaat dan zoo slecht? Wij  aar-
zelen niet, deze vraag volmondig met neen te beant-
woorden. e deugdzaam het is bleek nog onlangs 
te Amsterdam , bij  het sloopen der  wulven van de in 
1662 gebouwde , en ook menig slooper  van 

 vestingmuren heeft er  zijn moker  op stomp geslagen. 
Wel hebben proeven aangetoond , dat de beste -
sche metselsteen meer  drukkin g kan weerstaan dan de 
beste , maar  dergelijke buitengewoon groote 

t drukkingen, waarbij  voor  verbrijzelen vrees bestaat, 
 komen in de practij k nooit voor. Slechts ccn geval 
van verbrijzelen is ons bekend, n.l. bij  een penant van 

 (geen klinker s dus), die een ijze-
j  ren kolom steunde , welke geheel alleen een vracht van 
 millioenen kilogrammen graan en ijs moest torsen. 
Toch was ook daar  dc verbrijzelin g niet eens volkomen, 

Goed gemetseld, zijn onze klinker s een uitstekend 
materiaal voor  het maken van muren, zelfs al zijn die 
op het zuiden of zuidwesten gelegen. t e 
fabrikaat moge soms iets goedkooper  zijn, of wel door 
zijn grooter  formaat een geringe besparing in metsel-
specie geven, deze voordeden zijn toch zoo gering, 
dat geen architect zich gedrongen zal gevoelen alleen 
daarom e steen de voorkeur  te geven. 

e kleur  moge soms fraaier  zijn dan de kleur  der 
e steenen, doch ook dit kan geen reden 

wezen, daar  thans in ons vaderland (in Friesland en 
 ook elders) steen vervaardigd wordt, die een schitte-

, rend roode kleur  aan groote hardheid paart. 
! Wij  gelooven dat het gebruiken van buitenlandsche, 

speciaal van , metselsteenen eenvoudig is toe 
te schrijven daaraan, dat op de bureau's van sommige 
architecten, met groote werken belast, de zonen van 
Germanje tamelijk sterk vertegenwoordigd zijn. Toen 
dezen er  gebruik van hadden gemaakt, ontbrak het 
natuurlij k niet aan naapers, terwij l weer  anderen, niet 
zoozeer  uit zucht tot navolging als wel „om met hun 
tij d mee te gaan"  , of „om eens wat anders te heb-
ben"  , de e steen gingen bezigen. 

n alle architecten wel bedenken, dat zij, door 
inlandsche steen te gebruiken , een tak van nijverheid 
in ons vaderland helpen bevorderen, die aan duizenden 
werk geeft. 

e leer  der  oudere staatshuishoudkundigen, dat men 
steeds zijn voordeel doet, door  de grondstoffen daar 
te koopen, waar  ze het goedkoopst te krijgen zijn, 
moge waar  zijn, wat enkele personen betreft; wat de 
volken in het algemeen aangaat, wordt ze tegenwoor-
 dig krachtig bestreden. m geen bescherming; 

'  volstrekt niet. n geve echter  steeds aan ons vader. 
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landsch product de voorkeur  , waar  het deugdzaam is, 
en waar  de prij s te weinig verschilt om gewicht in de 
schaal te leggen. 

 A
Velen zuilen waarschijnlij k met belangstellende nieuws-

gierigheid reeds het gebouw hebben gadegeslagen, dat, 
in den loop van het vorige jaar  begonnen, thans zijn 
voltooiing nadert, om in Juni a. s. zijne deuren voor 
de schouwburgbezoekers te openen. 
». l in den beginne met veel ophef van deze on-
derneming gewag gemaakt werd, en men ernaar  streefde, 
aan de zaak publiciteit te geven, o. a. door  de teeke-
ningen voor  het publiek tentoon testellen, werd toch, 
nadat met den bouw een begin gemaakt was, als het 
ware een sluier  geworpen over  alwat daarbij  voorviel. 
Was het om den critiek den mond te snoeren, ofwel, 
om den volke een verrassing te bereiden ? e het 
zij , slechts zeer  enkelen was het vergund (?) een tipje 
van dien sluier  op te lichten. 

Nadat de ontwerpen. door  de Brusselsche architec-
ten t &  Chambon vervaardigd, tentoongesteld 
waren, werd door  het Bestuur  van den schouwburg 
aan verschillende aannemers prijsopgaaf gevraagd. Toen 
het echter  bleek, dat al die prijsopgaven veel hooger 
«aren dan de opgemaakte begrooting, namen de ar-
chitecten aan, om, ter  staving van hunne becijferin-
gen , zelf het gebouw voor  den begrootingsprijs kant-
en-klaar  te leveren. 

Aan het uiterlij k van het gebouw zal ieder  zien , dat 
men er  niet naar  gestreefd heeft, een monument te 
stichten. Aan de zijde van de verlengde t 
vooral is de 23 nieter  hooge gevel, die veel van een 
pakhuis- of aschbelt-faqade heeft, al zeer  weinig ge-
schikt , het schoonheidsgevoel te bevredigen; terwij l 
ook de aan de andere zijde zich bevindende glazen uit-
bouwsels alles behalve fraai zich voordoen. n heeft 
blijkbaar  het uitwendige geheel aan het inwendige op-
geofferd. 

Vanuit de Parklaan treedt men het gebouw door 
ruime ingangen binnen , en bereikt dan een voorhal, 
overdekt door  zware ijzeren kokerbalkcn , waartusschen 
kinderbalkjes en trogwulven zijn aangebracht, de ves-
tibule, een ruimte, waarvan het in caissons verdeelde 
plafond door  vier  gegoten-ijzeren kolommen gedragen 
wordt. Alleen het stukadoorwerk van het plafond is 
hiervan gereed. 

s is de koffiekamer, waarvan het plafond thans nog 
op den decorateur  wacht, om gepolychromeerd te worden. 

t komt men in het parterre, waarboven een 
rondgaande ijzeren bintlaag ons de plaats toont, waar 
eenmaal het balkon zal zijn. Op deze verdieping wor-
den de werkzaamheden nog al bemoeilijkt door  de 
steigerwerken, die voor  het afmaken der  bovengedeel-
ten dienst doen. 

s een vri j  breede en brandvrij e trap bereikt men 
de hooger  gelegen verdiepingen, terwij l de bovenste 
étages aan de parkzijd e een afzonderlijken toegang hebben. 

Ter hoogte van de ie verdieping boven de inrijpoor -
ten is, in navolging van het Edentheater, door  dezelfde 
architecten te Brussel gebouwd, eene groote ruimt e 
achter  en ter  wederszijde der  toeschouwers , die zal wor-
den ingericht als wintertuin , waarin door  stoelen en 
tafeltjes gelegenheid zal worden gegeven, om hetzij 
onder  het aanhooren der  muziek, hetzij  onder  gezel-
lige kout zich te verpoozen. r  is het afwerken en 
decoreeren in vollen gang, en ruim een vijftigta l stu-
kadoors zijn daar  bezig. 

t geheel wordt in n stijl bewerkt, en de 
e motieven 01 godenbeelden, draken, olifants-

koppen enz. (welke olifantskoppen in hun slurp de 

gascandelabres torsen), zijn overal aangewend. All e 
modellen moeten voor  dit werk vervaardigd zijn, en 
het moet onjuist geacht worden, als zouden die van 
het Edentheater  ook hier  gebruikt zijn. 

e plafonds die gereed zijn , worden spoedig beschil-
 derd; ja men is zelfs bezig, in de vlakke gedeelten 
ervan beschilderd doek aan te brengen. e calorifères 
in het sousterrain bewijzen dan ook nu reeds uitstekende 
diensten om de droging te helpen bevorderen. 

Al s r  staat men verbaasd wanneer  men ziet. 
wat er  al niet met gips kan gedaan worden. t uit-
zondering van die deelen, die onmogelijk van andere 
materialen dan hout of ijzer  gemaakt konden worden , 
als kolommen , banken , trappen , enz., is alles gips.
aantal kilogrammen, dat gebruikt is, heeft reeds het 
respectabel cijfer  van 160,000 bereikt. Wordt b.v. 
een kolom gemaakt, dan bekleedt men de gaspijp, 
die voor  kern fungeert, met hout, door  wat latten met 
ijzerdraad erom te binden. e latten worden op 
de noodige dikte gebracht, en dan gaat de stukadoor 
aan den gang en brengt profielen, ornementen enz. 
met kwistige hand aan. e manier, om alle afhan-
gende deelen met ijzerdraden, duimen of gipspleister 
te bevestigen, is, dunkt ons, niet aanbevelenswaardig. 

l men in de eerste jaren geen vrees behoeft te 
koesteren, als toeschouwer een olifantskop of e 
maagd op het hoofd te zullen krijgen , kan men de 
gevolgde wijze van bewerken toch geen soliede con-
structie noemen, passend voor  een gebouw, dat blij -
vende waarde dient te hebben. 

t tooneel zal, als het gereed is , geheel als de 
buitenlandsche theaters gemachineerd zijn, zoodat alle 
„trucs "  uitgevoerd kunnen worden. Van dit alles is 
echter  nog niets te zien. 

e timmerwerken zijn allen te Brussel gemaakt, 
zelfs trappen zijn geheel gereed aangevoerd. n 
worden niet gebruikt, maar alles met losse dagstukken 
bewerkt. 

Wanneer  het gebouw weer  wat verder  gevorderd zal 
zijn, hopen wij  er  nog eens op terug te komen. 

E G V A N ,
EN W A T E E . 

 60.) 
. 

Eene afzonderlijke behandeling van dit onderwerp 
met betrekking tot de nijverheid in ons land, komt 
ons van te meer  belang voor, omdat de toestanden 
ten onzent in menig opzicht van die in het buitenland 
verschillen. e nijverheidsinrichtingen ten onzent toch, 
die tot verontreiniging van lucht, bodem en water 
aanleiding geven, zijn vooreerst minder  talrij k en ten 
andere minder  geconcentreerd op bepaalde plaatsen, 
dan zulks in grootere en meer  speciaal aan de nijver-
heid gewijde landen het geval is. n bevat 
ons land te weinig breede en snclstroomcnde wateren, 
om het organisch vuil behoorlijk te verdunnen en te 
oxydeeren, zoodat de hinder  en de schade aan de 
openbare welvaart en gezondheid er  des te grooter 
door  kunnen worden. j  komt, dat juist op die 
plaatsen, waar  groote concentratie van nijverheidsin-
richtingen gevonden wordt, ook een groote dicht-
heid van bevolking wordt aangetroffen , eene bevolking 
die min of meer  rechtstreeks bij  deze takken van nij -
verheid betrokken is. 

n kan de geschiedenis van ons onderwerp in ons 
land gevoeglijk in drie tijdperken verdeden: 1''. het 
tijdvak vóór de invoering van het geneeskundig staats-
toezicht; 2". van 1865 tot aan de inwerkingtredin g 
der wet van 2 Juni 1875, tot regeling van het toezicht 

24 Febr. 1883. E . 77 

bij  het oprichten van inrichtingen, welke gevaar  of , 
schade kunnen veroorzaken; 3". de toestand onder  de 
werking van laatstgenoemde wet. 

Elke van die perioden vormt een overgangstijdperk, 
t ons zeggen een ontwikkelingstijdper k in deze materie. 
Bij  de beoordeeling van de gevolgen uit een ver-

keerde toepassing van wetten , reglementen en veror-
deningen op dit stuk voortvloeiende, dient men te 
onderscheiden de zoogenaamde kleine en groote in-
dustrie. Tot de eerste soort rekenen wij : slachterijen, 
lompen- en beendcrenpakhuizen, penserijen en petroleum- j 
bewaarplaatsen, huidenzouterijen en -drogerijen; tot 
de andere soort worden gebracht de zoogenaamde 
fabriekmatige- en landbouwnijverheid: aardappelmeel- en 
stroopfabrieken, scheikundige fabrieken, metaalfabrieken, 
beetwortelsuikerfabrieken en suikerraffinaderijen , laken-
en kunstwolfabrieken, stcarinekaarsenfabrieken, vlas-
roterijen , garancinefabrieken , lak- en vernisfabrieken , 
gasfabrieken, beenzwartfabrieken, bierbrouwerijen, zeep-
ziederijen, lijm - en stijfselfabrieken, leerlooierijen, 
kunstmeelfabrieken, gipsbranderijen en kalkblusscherijen, 
katoendrukkerijen en -wasscherijen, bleekerijen, enz. 

All e deze en nog meer  andere hebben in de laatste 
25 jaren bij  herhaling onderwerpen van behandeling 
bij  de gestelde machten uitgemaakt. 

t koninklij k besluit van 31 Januari 1824 (Stbl. 
no. 19) heeft met eenige provinciale reglementen ge-
durende een veertigtal jaren de geheele wetgeving 
uitgemaakt op dit stuk. t besluit was wel gebrekkig, 
maar  dat gebrekkige werd tot een onhoudbaren toe-
stand verergerd, doordien de handhaving van de daarin 
vervatte bepalingen schier  alles te wenschen liet. Om 
slechts één punt aan te voeren, zoo dient opgemerkt, 
dat alle of genoegzaam alle concession onvoorwaardelijk 
verleend weiden. j  liet het gemeentelijk en 
provinciaal toezicht veel te wenschen over. r  in-
dustrieel bouwde op zijne wijze en ieder  bracht evenzoo 
op zijne manier  toe tot lucht-, bodem- en waterbederf. 

j  kwam, dat de begrippen omtrent volksge-
zondheid bij  de autoriteiten zoomin als bij  het volk 
sterk ontwikkeld waren. 

Onze nijverheid heeft moeilijke tijden beleefd in hare 
ontwikkeling en concurrentie met het buitenland. P
deze moeilijkheden werden door  het publiek noch door 
de autoriteiten verzwaard door  verzet en streng toezicht. 
Wel werd nu en dan door  de omliggenden van een in-
dustrieele inrichtin g bij  de autoriteiten geklaagd, maar 
die klachten vonden veeltijds weinig gehoor, omdat.... 
men de nijverheid niet bemoeilijken wilde en kon, 
wegens de onvoorwaardelijk verstrekte concession. 

e onverantwoordelijke handelwijze van de auto-
riteiten tegenover  het publiek was een noodzakelijk 
gevolg van de onverantwoordelijke wijze, waarop aan-
vankelijk tegenover  den industrieel was gehandeld. 
Zoo volgde de eene misslag op den andere en inmiddels 
werden tie drie verkeersmiddelen der  maatschappij  schro-
melijk bedorven. e lucht werd op sommige tijtien 
en plaatsen schier  oninadembaar, de bodem werd in 
ongewone mate vervuild, zoodat eene bewoning ervan 
schadelijk werd, de wellen bedierven, de plantengroei 
erop werd belemmerd en benadeeld en het water  zoo ver-
ontreinigd , dat alle leven voor  de hoogere georgani-
seerde wereld erin ophield, het ongeschikt voor  drank 
en vaak ook voor huishoudelijk werk werd, ja voor 
de nijverheid zelve schadelijk dreigde te worden. 

n zulk een toestand ongeveer  vonden de genecs-
kundige ambtenaren, bij  de aanvaarding van hun ambt 
in 1865, ons land voor  een goed deel, als product 
van de nijverheid. 

e wet van 1 Juni 1865 (Stbl. n" . 58), regelende 
het geneeskundig staatstoezicht, had hen echter  ge-

wapend met twee artikelen, waaruit zij  de bevoegd-
heid tot onderzoek en advies ontleenden. Art . 5 van 
genoemde wet zegt o. a.: e geneeskundige ambte-
naren , de leden en de plaatsvervangende leden van de 
geneeskundige raden zijn bevoegd.... fabrieken of 
andere werkplaatsen.... binnen te treden , teneinde zich 
zooveel mogelijk bekend tc maken met den toestand 
en de inrichtin g dier  gebouwen in het belang der  ge-
zondheid. . .. Weigering van toelating of feitelijke ver-
hindering van het onderzoek wordt gestraft met eene 
boete van ƒ 25 tot ƒ 75 Art . 6. e in het voor-
gaand artikel genoemde personen zijn bevoegd, van 
overtreding der  wetten en algemeene, provinciale of 
plaatselijke verordeningen, proces-verbaal op te ma-
ken"... . Art . 14. e inspecteur  deelt, met of zon-
der medewerking van den Geneeskundigen , zijne 
opmerkingen en voorstellen aan Gedeputeerde Staten 
der provincie en Burgemeester  en Wethouders der  ge-
meenten mede.  )eze besturen treden wederkeerig met 
hem in overleg omtrent alles, wat tot de volksgezond-
heid betrekking heeft. Waar en zoover  plaatselijke 
verordeningen zorg voor  de volksgezondheid ten doel 
hebben, geven de gemeentebesturen kennis van de ge-
nomen maatregelen aan den inspecteur." 

, ondanks de beide laatste bepalingen van laatst-
genoemd artikel , bleven zoowel de plaatselijke als de 
gewestelijke autoriteiten veelvuldig in gebreke aan die 
bepalingen de hand te houden. e geneeskundige 
ambtenaren werden bij  verscheidene, soms gewichtige 
concession niet gehoord of hunne adviezen in den wind 
geslagen, of wel men hield hen ten eenemale onkun-
dig van plaats gehad hebbende wijzigingen in het pro-
cédé van bewerking, waardoor  de openbare gezondheid 
in gevaar  gebracht kon worden. 

r  werd de treurige toestand niet weinig be-
stendigd. Wel werd in verscheidene ministerieele aan-
schrijvingen op dit gemis van samenwerking gewezen 
en op betere handhaving der  bepalingen aangedron-
gen , maar  daaraan schenen zich de autoriteiten van 
sommige, zelfs aanzienlijke en industrieelc, gemeenten 
niet te storen. 

t gevolg daarvan en van de uitbreidin g der  groot-
industrie in ons land wa.s een toenemend bederf van 
bodem en water, een vermeerderde verontreiniging ook 
van de lucht. 

Behalve de slachterijen, penserijen, huidenzouterijen 
en -drogerijen en tie lompen- en beendcrenpakhuizen 
in de dichtst bebouwde gedeelten van gemeenten, ga-
ven in de groot-industrie voornamelijk de fabrieken in 
het Noorden en Zuiden van ons land, in Groningen, 
Noord-Brabant en , tot vele klachten, vele 
bemoeiingen en veel verschil aanleiding. Niet enkel 
hadden de bewoners dezer  grensprovinciën last van de 
inlandsche nijverheid, maar zelfs de fabrieken in de 
grensgemeenten van België en Pruisen gaven aanlei-
ding tot gegronde klachten over  benadeeling van de 
volksgezondheid hiertelande. t waren vooral de 
loodwitfabrieken, loodsmelterijen, kunstwol- en papier-
fabrieken , de lakenweverijen en volmolens, de beet-
wortelsuikerfabrieken , de katoendrukkerijen en de aard-
appelmeel- en stroopfabrieken, die tot min of meer 
uitgebreide en ernstige waterverontreinigingen aanlei-
ding gaven. n het Zuiden van ons land waren het 
weer  de vlasroterijen, de stijfsel- en lijmfabrieken , de 
garancinefabrieken , de kunstmestfabrieken, de stearine-
kaarsenfabrieken , de vernis- en lakstokerijen, die lucht 
en water  beiden bedierven. 

Verwonderen moet het daarom niet, dat door  de 
geneeskundige ambtenaren bij  herhaling op een wet-
telijk e regeling van dit onderwerp in 't algemeen, — 
ook met het oog op het bederf van kanalen door  de 
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huiselijke bedrijvigheid: fecalia en huishoudelijken af-
val — bij  de g werd aangedrongen. 

Ook van den kant der  burgerij , bij  monde van de-
j  tot bevordering van Nijverheid, werd bij  de 

g aangedrongen op wettelijke bepalingen tot 
het tegengaan van lucht-, bodem- en waterbcderf, terwij l 
de invloed van het vlasrotcn op de volksgezondheid in 
sommige landbouwgenootschappen besproken werd. 

n arren moede hebben de geneeskundige ambtena-
ren in 1873 gemeend, het initiatief te moeten nemen 
en een ontwerp op dit stuk — in 't algemeen — sa-
mengesteld, dat aan den r  werd aangeboden. 

n werden bepalingen opgenomen tegen het ver-
ontreinigen van den bodem en de openbare wateren 
en van water, dat met openbare wateren gemeenschap 
heeft of dat als drinkwater  gebruikt wordt, door  fe-
caliën of ander  vuil. 

e bepalingen ten opzichte van het waterbcderf door 
fabrieken of werkplaatsen komen overeen met die door 
de Engelsche r Pollution Commission vastgesteld. 

t ontwerp, van een uitvoeringc toelichting voor-
zien , mocht echter  niet de goedkeuring van den toen-
maligen r  van e Zaken wegdragen. 
Tal van bezwaren werden door  den r  geopperd, 
die door  de inspecteurs voor  een goed deel zijn ont-
zenuwd. Nochtans scheen de g ongeneigd, 
dit vraagstuk langs den weg van rechtstreeksche re-
geling bevredigend op te lossen. 

Twee jaren later  heeft de g echter  door  de 
invoering van de wet van 2 Juni 1875 (Stbl. n". 95) 

 aan de geopperde bezwaren, althans voor  een 
deel, gemeend tegemoet te zullen komen. 

En hiermede brak het derde tijdvak  van de voor-
ziening in dit belangrijke onderwerp aan. 

c wet van 2 Juni 1875 was in menig opzicht 
een verbetering van het koninklij k besluit van 31 Ja-
nuari 1824. Niet alleen dat ze dc reeks van nijver-
heidsinrichtingen, die aan concessie onderworpen zijn, 
aanmerkelijk uitbreidde cn met den stand van de he-
dendaagsche industrie meer  in overeenstemming bracht, 
maar  zij  maakte ook een betere groepeering der  in-
richtingen met het oog op gevaar, schade of hinder. 
Ook omschreef zij  beter  de bevoegdheden van de 
gestelde machten. r  bovendien werden, daarin 
betere waarborgen geschonken , dat niet ondoordacht 
concessie werd verleend en dat de concessionaris beter 
de gestelde voorwaarden zou naleven. 

e heilzame gevolgen daarvan lieten zich dan ook 
niet lang wachten. n dc meeste gevallen werden nu 
dc geneeskundige ambtenaren bij  de aanvragen om 
concessie door  de besturen geadviseerd. t had al 
dadelijk het gevolg, dat geene concession werden ver-
leend in de dichtbebouwde gedeelten der  gemeenten 
voor  slachterijen, lompen- en beenderenmagazijnen, 
petroleumpakhuizcn, vellenblooterijen, huidenzouterijen 
en -drogerijen en andere takken van de zoogenaamde 
kleinere nijverheid , zonder  voldoende waarborgen, dat 
de vestiging op de aangeduide plaats geen schade aan 
de openbare gezondheid kon teweegbrengen. Of de 
adviezen strekten tot afwijzing, Öf ze gingen vergezeld 
van de noodige aanwijzingen tot voorkomen van ver-
ontreiniging van de drie verkeersmiddelen. 

Niet zoo gemakkelijk echter  ging het ten opzichte 
van de voorbehoedmiddelen met betrekking tot de 
schade, door  de groot-industrie, dc fabriekmatige nij -
verheid, te verwerven. En dat is niet te verwonderen. 
Vooreerst is het in 't algemeen a prior i moeilijk tc bc-
oordeelen, óf en in welke mate een op tc richten fa-
briek schadelijk voor  dc omgeving zal worden. t 

! hangt voor  een goed deel van het procédé van bewer-
king en van dc voorzorgsmaatregelen tot afzondering 
of neutraliseering van schadelijke effluvia af. Ten an-
dere is het afhankelijk van dc mate en de wijze van 
het toezicht, dat daarop gehouden wordt. 

Nu zijn de ambtenaren van het geneeskundig staats-
toezicht wel veelzijdig ontwikkelde mannen, maar  om 
steeds afdoende adviezen a prior i en a posteriori te 
kunnen geven, moet men technicus in den waren zin 
van het woord zijn. En zelfs dan nog is men niet 
altij d gevrijwaard voor  dwaling. j  komt. dat 
de voorgestelde maatregelen tevens vri j  kostbaar  zijn, 
en alwat niet dadelijk voordeel aan den industrieel 
aanbrengt, niet licht door  dezen wordt toegepast. -
stens berust hij  in het advies en past zoo goed mo-
gelijk dc voorgeschreven maatregelen toe. r  van 
eigen initiatief , van eigen vindingrijkhei d met het oog 
op de bevordering der  gezondheid zijner  werklieden 
of van het publiek , is nog maar  weinig gebleken. 

En daarin nu moet voor  een goed deel de grond 
gezocht worden , waarom de fabriekswet nog betrek-
kelij k weinig goeds heeft uitgericht. e geneeskun-
dige ambtenaren zijn bij  de vorderingen der  groot-in-

\ dustrie, ook in ons land, niet altij d instaat en dus 
! huiverig, om technische adviezen te geven, voor  wier 
' practische uitkomsten en naleving zij  niet stellig dur-

ven instaan. En toch schijnen de autoriteiten in den 
regel van die zijde de meeste, zoo niet de eenige uit-
komst te verwachten. e hygiënische techniek is 
ten onzent nog niet, als in Engeland, tot een bepaald 
punt van studie, tot ccn onderdeel van staatsdienst 
gemaakt. Aan onze hoogere technische scholen schijnt 
dit onderwerp totdusverre maar  zeer  stiefmoederlijk 
behandeld te worden, En van geneeskundige zijde 
nog minder. e hoogleeraren in de gezondheidsleer, 
die wij  het voorrecht hadden eenige jaren benoemd te 
zien, zijn over  't algemeen mannen, die meer  studie van 
dc bacteriën-theorieën dan van de hygiënische techniek-
maken. Onze aanstaande artsen, die lust hebben zich 
tot geneeskundige staatsambtenaren te bekwamen, zul-
len hun kennis in dit opzicht van elders moeten trach-
ten op te doen. En bij  den geringen lust en kans om 
met zulk een baantje bevoordeeld te worden, staat het 
te bezien , dat het licht van die zijde ook in de toe-
komst niet dagen zal. 

e tegenwoordige ambtenaren,  doen 
wat ze kunnen en doen het zoo goed ze kunnen. 

r  zij  zijn de eersten om tc erkennen, dat zij  in 
hun moeilijke taak vaak tekortschieten. Vandaar  de-
vraag , in hun midden gerezen, of zij  zich slechts 
zullen bepalen tot adviezen van algemecnen aard, na-
melijk goedkeuring of afwijzing, zonder  bepaalde voor-
schriften te geven, hoe te handelen om het gebrekkige 
goed of beter  te maken. 

r  daardoor  werd de zaak niet beter. e indo-
lentie van de industrieclen werd er  weinig of niet door 
weggenomen. e besturen, van bepaalde adviezen 
verstoken, waren huiverig om een gevraagde conces-
sie te weigeren en gaven dus voorwaardelijke conces-
sie, in de hoop en verwachting, dat de industrieelen 
nu wel het noodige zouden doen. r  zie, velen 
bleven daarin achterlijk . Ze richtten hun fabriek op, 
deden iets pro forma om het schadelijke af te wenden, 
doch later  bleek het aangevoerde ondoelmatig, en de 
klachten bleven niet uit. 

Zoo staat dan nu menig geneeskundig ambtenaar 
voor  het dilemma: het procédé af te keuren en de fa-
briek tijdelij k te doen sluiten, of een meer  afdoenden 
maatregel aan de hand te geven. Voor  het eerste 
deinst hij  gewoonlijk terug, voor  het laatste vaak niet 
minder. 
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En zoo blijven nog tal van belangrijke industrieën 
den bodem , de lucht en de openbare wateren beder-
ven , cn vermoedelijk ook dc openbare gezondheid 
schaden. 

Vermoedelijk, zeg ik : omdat een positief bewijs daar-
voor  in de meeste gevallen hoogst moeilijk is tc le-
veren. t is namelijk niet gebleken , dat in die stre-
ken , waar  zulke fabrieken zoodanig bederf veroorza-
ken , dc algemeene gezondheid, hetzij  door  meerdere 
ziekte- of sterfgevallen, ongunstiger  is, dan in plaatsen 
van gelijke gesteldheid, doch zonder  die aanleidingen 
tot verontreiniging. En zelfs in gevallen waar  wel ccn 
ongunstige overhelling naar  de eene of andere zijde-
wordt waargenomen, blijf t steeds dc vraag, of de ge-
wraakte fabrieken daaraan wel enkel of hoofdzakelijk 
schuld hebben. 

r  en gevaar  voor  de openbare gezondheid wor-
den nog maar  al tc zeer  met elkaar  verward. En 
waar  het eene blijkt , is het andere volstrekt nog geen 
noodzakelijk gevolg, althans

 Ziekworden cn sterven zijn de re-
sultaten vaak van zoovele samengestelde factoren, dat 
het voor  't minst ondoordacht mag heeten één, zij  die 
ook zeer  in 't oog loopende factor, daaruit als aan-
leidendc oorzaak aan tc wijzen, zonder  deugdelijk bewijs. 

t een paar  voorbeelden, aan twee voorname tak-
ken van nijverheid in ons land ontleend, zullen wij 
dit in de volgende artikelen trachten te staven. 

. S. Sr. C. 

T N V A N T OP 
N . 

Onlangs heeft men gewichtige proeven te Parijs 
genomen, die, volgens het zeggen van hen die ze 
hebben bijgewoond, een merkwaardige datum zullen 
zijn in de geschiedenis der  wetenschap. Zij  hebben 
plaats gehad aan het spoorwegstation der  Noorderlijn , 
in tegenwoordigheid van zes- tot zevenhonderd personen 
uit de geleerde wereld cn andere belangstellenden, 
want de ontdekking , waaromtrent men proeven nam , 
behoort niet tot het domein der  betrekkelijk kleine-
schare , die zich op dc hoogte van den wetenschappe-
lijken vooruitgang houdt. r  de toepassingen , waar-
van men de mogelijkheid in het verschiet ziet en waar-
van men reeds nu mag zeggen, dat zij  dc nijverheid 
zullen vernieuwen, dringt zij  zich op aan dc aandacht 
van allen , die belangstellen in onze beschaving. 

 gold hier  te bewijzen, dat de laatste moeilijk-
heden , welke het vraagstuk der  overbrenging van kracht 
op groote afstanden den mensch in den weg legt, thans 
weggeruimd zijn.  tooneel der  proefneming was 
niet geschikt om de verbeelding te treffen. c hoek 
van een werkplaats; op den achtergrond een werktuig, 
in beweging gebracht door  een riem; daarnaast een 
ander  werktuig, dat draaide zonder  zichtbaren drijver . 

t was alles. 
r  het belangwekkende was dit: het eerste werk-

tuig verrichtt e den dienst van krachtverwekker, dat 
is te zeggen: het veranderde dc beweging in electrici-
teit. Een draad van twinti g kilometer, uitgaande van 
dit werktuig, liep over  het dorp e Bourget cn voerde, 
na dezen langen omweg, dc elcctriciteit terug naar  het 
tweede werktuig, dat haar, voor  het oog der  toeschou-
wers, deed verkeeren in beweging. t eerste werk-
tuig ontwikkelde een kracht van vij f paarden en het 
tweede gaf er  ongeveer  twee en ccn half van terug. 

e juiste berekeningen zullen eerstdaags worden be-
kend gemaakt. t verlies blijf t tamelijk hetzelfde, 
hoe groot ook de hoeveelheid en de afstand mogen 
zijn ; het komt nabij  de vijfti g ten honderd. 

Bij  een andere proef was de lengte van den draad 

vijf-en-derti g kilometer; dc voortbrenger  had tien paar-
dekracht ontwikkeld cn men had er  vij f teruggekregen. 

e toeschouwers hebben zich om de twee werktuigen 
verdrongen gedurende de twee uren, dat de proef ge-
duurd heeft, ontroerd cn in geestdrift ontvlammende 
door  den volkomen gunstigen uitslag, die ze bekroonde. 

 is nu ongeveer  tien jaren dat het denkbeeld, 
de kracht op ééne plek voortgebracht over  te brengen 
naar eene andere, door  middel der  elcctriciteit, de ge-
leerden bezighoudt. 

Gij  bezit ccn kracht, welke ook: stoom, wind, 
waterdruk ; gij  bedient er  u van om een dynamisch-
elcctrisch werktuig te doen draaien ; deze beweegkracht 
verandert in uw werktuig in beweging; gij  stelt dit 
werktuig in gemeenschap met ccn ander  dynamisch-
electrisch werktuig door  middel van een metaaldraad; 
dc elcctriciteit, in dit tweede werktuig komende , doet 
het draaien; zij  wordt weder  beweegkracht. r  in 
de totheden genomen proeven ging bijna geheel de 
beweegkracht, die bij  de afreis gebezigd werd, onder-
weg verloren. 

n heer l z komt de eer  toe het vraag-
stuk op het practische punt te hebben gebracht, waarop 
het nu is. 

n ziet nu reeds in het verschiet de gewichtige 
gevolgen, die uit deze ontdekking zullen voortvloeien. 
Onuitputtelijk e vergaarplaatscn van kracht zullen ons 
ontsloten worden, zegt een Parijsch blad. e stroo-
men , die als watervallen neerstorten in de eenzame 
plekken der  bergen, de winden die elkander  de lucht 
betwisten , de eb en de vloed der  zee, het zijn allen 
zooveel krachten , die nu den tij d doorbrengen in ledig-
gang en die een electrische draad in onzen dienst zal 
stellen. Wat doet het ertoe, of er  vijfti g ten honderd 
onderweg van verloren gaan, daar  men ze slechts op te 
vangen heeft , en noch hout noch kolen zal behoeven 
tc besteden om ze voort te brengen. n heeft cr 
dan ook reeds een aanvang mede gemaakt in Zwitser-
land. n en dorpen trekken cr  parti j  van de 
watervallen in de nabijheid, om zich clcctrisch lichtt e 
verschaffen. Wie weet, of binnen weinige jaren de 
dynamisch-clectrische werktuigen niet een gewone trek 
van onze landschappen worden! e onhandelbaren 
onder  de beminnaars der  natuur  zullen schreeuwen van 
afgrijzen. r  waarom zou dat leelijker  moeten zijn 
dan zooveel schilderachtige molens? 

En die kracht, die men aan alle zijden zal opvan-
gen , hoe gemakkelijk zal men ze vcrdeclen! s 
der geraasmakende, zwarte en altij d gevaarlijke stoom-
tuigen, zal een eenvoudige draad de beweging brengen 
in dc werkplaatsen; de kleine man, die zich aan de 
nijverheid wijdt , zal eindelijk tehuis die beweegkracht 
hebben, die men tevergeefs getracht heeft hem te 
bezorgen door  stoom, water  en gas, cn misschien zal 
dit een rem zijn voor  dc centralisatie in groote fabrie-
ken , die thans dc nieuwere volksvlij t medcslccpt cn 
den beoefenaar  van de zedenleer  zulke smartelijke vraag-
stukken op tc loasen geeft. 

Gelijk men een kraan heeft voor  water  en gas, zal 
men een kraan hebben voor  kracht. n zal zich 
abonneeren voor  zooveel pond daags. Vooruitzichten 
die tot mijmerin g stemmen! 

, wij  zijn in den vóóravond van een dier 
wonderbaarlijk e tijdperken van nieuwigheden, gelijk 
onze eeuw er  reeds zoo velen gezien heeft. 

En te bedenken, dat dit alles begon met een arme 
kleine kikvorsch, die Galvani bij  toeval met een ko-
perdraad vastklonk aan het balkon van het paleis 
Zambeccari — , nog geen honderd jaren geleden!" 

13 Februari 1883. Z. 
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Vergadering van l6  1883. 

e Voorzitter  deelt mede. <lat de inschrijvin g voor  leerlingen aan dc 
Ambachtsschool weder  zal plaats hebben. n door  dc leden van-
wege de Afdeeling leerlingen geplaatst wenschen te worden, zoo ver-
zoekt hij  daarvan opgave te willen doen. 

e heer  Van der  Pot wenscht de beide, reeds in de vorige vergade-
rin g behandelde vragen over  de vermenging van Portland-cement met 
andere stollen en gekyaniseerd hout te bespreken. j  vangt aan. ter 
rectificatie van het toen gezegde, met de opmerking, dat de vermenging 
met weinig of niets kostende stollen , tot 40 a 50 % wordt opgevoerd 
en dat slakkenmeel franco in het pakhuis te verkrijgen is voor  ƒ0 .52 
de 100 kilogram. 

t schadelijke der  vervalsching voor  dezen tak van nijverheid is door 
de 1 >uitsche fabrikanten ingezien, waarom zij  zich in het vorige jaar  tot 
den r  van Openbare Werken hebben gewend, met het verzoek 
dit bedrog te keeren, tloor  het gebruik van alle vervalschte cement bij 
staatswerken te verbieden. Spreker  acht het wenschelijk, dat zoo iets 
ook hiertelande geschiede. 

e e mengfabrikanten verschuilen zich achter  een artikel van 
. Wilhelm s te Berlijn, waarin deze zegt, dat die vermenging 

tot zekere hoogte onschadelijk is, somtijds zelfs de cement verbetert. 
Ter bestrijding daarvan is door  de Vereeniging van cementfabrikanten 
in October  1882 een circulair e uitgegeven, waarvan eene vertaling door 
den spreker  wordt voorgelezen. 

Uit dit stuk blijkt , dat de Vereeniging slechts eene bijmenging van 
vreemde stoffen tot 2"/,, onschadelijk acht, mits die alleen ten doel heeft 
bijzondere eigenschappen aan het fabrikaat te geven of slappe cementen 
te verbeteren, en dat . . meer  uitsluitend de vermenging met een 
daarvoor  geschikte Pouzzolane op het oog had, welke de verbindings-
kracht der  cement verhoogt, doch met zulke be|>erkende bepalingen, 
in verband met de eigenschappen der te vermengen cement, dat het 
gevaar, bij  de toepassing van het middel op groote schaal, zonder  voort-
durende controle der  verbruikers, bijna niet duidelijk genoeg kan wor-
den aangetoond. 

. . verdedigt niet de bijvoeging van krijt , kalksteen, enz., maar 
de met massa's wagenladingen door  de cementfabrieken gebruikt wor-
dende hoogovenslakken, de bedoelde Pouzzolane, neemt hij  in be-
scherming; en nu moge . . daarvan eene vergrooting der  zaken 
verwachten, toch moet de Vereeniging zich tegen elke vermenging 
blijven verzetten, daar  anders een ongelukkig einde voor  dezen nijver-
heidstak te voorzien is. 

Uit de resultaten van trekproeven van met deze Pouzzolane vermengde 
cement blijkt , dat in vergelijking met de bijvoeging van zand, na
28 en 90 dagen, een aanmerkelijke achteruitgang is waar  te nemen, welke 
eerst na 1 of 2 jaren wordt ingehaald. . . zegt dan ook zelf, dat 
zulke Pouzzolane in den eersten tij d de vastheid werkelijk vermindert. 

Ook het voordeel voor  de verbruiker s van een prijsverminderin g met 
25 % , acht de Vereeniging denkbeeldig, dewijl de mengfabrikanten het 
nietswaardige bijmengsel zich tot den vollen cementprijs laten betalen. 

Om de in deze circulair e bedoelde vermenging gemakkelijk te con-
stateeren, brengt spreker  in herinnering hetgeen daaromtrent voorkomt 
in de door  zijne firma verspreide brochure over  de cement van -
hoff und Söhne. n neme 5 gram cement en overgiete die met 50 
gram verdund zoutzuur,  deel zuur  op 4 deelen water, hetwelk door 
een houten of glazen staafje wordt geroerd. s de cement zuiver, dan 
verkrijg t men een geelgekleurde oplossing, die slechts zeer  weinig 
troebel is. Wordt de vloeistof melkachtig troebel en ontwikkelt zich 
de sterke geur  van zwavelwaterstof, dan is dit een bewijs, dat de 
cement niet slakkenmeel vermengd is. 

t middel is ook geschikt om eene vermenging met krij t of kalk-
steen te constateeren, dewijl als er  een meer  of minder  sterke bruising 
ontstaat, dit aantoont, dat de cement met een meer  of minder  groote 
hoeveelheid van die stoffen is vermengd. 

n den laatsten tij d zijn andere, niel zoo gemakkelijk te ontdekken 
stoffen voor  de vervalsching toegepast, onder  andere door  eene fabriek, 
welke vroeger  een massa hoogovenslakken, doch nu iets anders gebruikt. 
Spreker  zegt daaromtrent op de hoogte te worden gehouden en belooft 
mededeeling, zoodra hij  er  iets meer  van weet. 

Na nog het een en ander  over  het nemen van proeven te hebben ver-
meld, eindigt spreker  met de opmerking, dat het een zeer  gelukkige 
zaak zou zijn, indien hiertelande een proefstation voor  bouwstoffen be-
stond, zooals te - j  vraagt of het niet op den weg der -
schappij  zou liggen, stappen te doen om zoo iets te verkrijgen. 

Naar  aanleiding van deze vraag wordt na eenige discussie besloten, 
het onderwerp „proefstation"  in de volgende vergadering verder te be-
handelen , zullende het Bestuur  trachten daarvoor  de noodige gegevens 
te verkrijgen. 

Tot de bespreking der  vraag over  het kyaniseeren van hout overgaande, 

opneemt. 

subli-
OUt gedron-
waarna het 

unpen, 
om het hout door  hare gisting te 

wijst spreker  op eene onjuistheid ln£het verslag der  vorige vergadering 
deze namelijk, dat daarin kyaniseeren en bumeteeren met elkander  ver-
ward zijn. t eerste is eene drenking van het hout met kwikzilver -
sublimaat, het tweede met chloorzïnk. Ook vertoont hij  een stuk geky-
aniseerd hout, ten bewijze dat dit uitstekend goed geverfd kan worden. 

lïi j  de eerste toepassingen van het kyaniseeren schijnt het aldus be-
handelde hout, als het met planten of dieren in aanraking kwam, daarop 
een nadeeligen invloed te hebben uitgeoefend. t was ook het geval 
niet ijzer, zoodat de bonten, waarmede spoorstaven aan gekyaniseerde 
liggers bevestigd waren, losroestten. t schijnt dat hierom deze be-
werking in Engeland werd vaarwelgezegd, doch toen in d 
is toegepast geworden en wel met de beste uitkomsten; althans voor 
ongeveer  30 jaren kyaniseerde de tegenwoordige tinna t en Co. veel 
spoorliggcrs, telegraafpalen, enz. en heeft thans nog een Spoorweg-
maatschappij  hare eigen fabriek. 

e bewerking geschiedt in groote bakken, die zoover  met het subli-
maat gevuld worden, tot het hout onderligt. e sterkte van het 
maat wordt om de  of  dagen onderzocht en het in 't ho 
gene aangevuld, zoolang tot het hout niets 
uit den bak wordt genomen en gedroogd. 

t kwik verbindt zich met de eiwitslof in het hout. n onder-
gaan eene verandering in hunne oorspronkelijke eigenschappen. t 
kwikzilver  wordt vastgelegd, zoodat het niet meer  kan verdanuwn, en 
de eiwitstof verliest hare eigenschap 
doen verrotten. 

Wordt het hout op deze wijze behandeld, dan neemt het juist zooveel 
kwikzilver op als noodig is om het eiwit tot metaalharde kogeltjes te 
vervormen. Als het kwik in het hout werd geperst, dan zou er  meer 
indringen dan vastgelegd kan worden, welk te veel later  weder  ver-
dampt en de lucht of de omringende vaste stoffen vergiftigt . Ook het 
ijzer  wordt niet aangetast als het hout slechts gedrenkt wordt. 

Om zich van het niet-vergiftige van op deze wijze gekyaniseerd hout 
te overtuigen, heeft spreker  eenige spaanders eerst in water  laten trek-
ken, en daarna koken. j  onderzoek bleek het water  niet het minste 
vergiftige bestanddeel te bevatten. 

Als bewijs voor  het proef houdende van de bewerking vermeldt spreker 
het feit, dat niet-gekyaniseerde palen om , welke om 2 of 3 
jaren vernieuwd moesten worden, door  gekyaniseerde zijn vervangen, 
van welke een, die reeds 25 jaren dienst had, in sprekers bezit is en 
nog niet door  rottin g is aangetast. j  geburneteerd hout schijnt de 
uitkomst minder  gunstig. 

Spreker  vestigt nog de aandacht op het onbrandbare van gekyaniseerd 
hout, waarom het voor  trappen en vloeren zeer  kan aanbevolen worden, 
omdat niet alleen het brandgevaar  vermindert, maar  ook voor  redding 
van personen uit brandende gebouwen betere gelegenheid beslaat. -
dien zullen vloeren, die met vocht in aanraking zijn of vochtig gehou-
den moeten worden, geen gevaar  van verrottin g of aantasting van zwam 
te vreezen hebben. e dit alles, is het hout k minder  onderwor-
pen aan zwellen of krimpen. 

r  een lid gevraagd wordende waaraan het is te ontdekken dat het 
hout goed is bereid, antwoordt spreker  dat dit een punt van vertrouwen is. 

e heeren . Cramer en N. Biezeveld brengen de verwarmings-
middelen, door  hen in groote lokalen toegepast, ter  sprake. Eerst-
genoemde heeft, na veel onderzocht te hebben, in een lokaal van 90000 
kub. voet inhoud, twee vulkachels met circulatie gesteld, die in 6 
uren 40 liter  cokes verbruiken en goed aan het doel beantwoorden. 

e zegt, de voortdurende klachten over  te veel of te weinig 
warmte in schoollokalen te hebben tot zwijgen gebracht door  het plaat-
sen van kolomkachels binnen een lossen mantel. n den mantel zijn 
4 a odeurtjes gemaakt, die vix>r  den schooltijd geopend en gedurende 
dien tij d gesloten zijn. t eenvoudig middel beantwoordt volkomen 
aan het doel. 

A  A

Vergadering van 21  1883. 
Nadat de notulen van de vorige vergadering door  den Secretaris voor-

gelezen en goedgekeurd waren, deelde de Voorzitter  den leden mede, dat 
de ex|)ositie van de prijsvragen voor  een maatschappelijk gebouw, uit-
geschreven door  de j  tot bevordering der t ter  ge-
legenheid van haar  40jarig bestaan, zal plaats hebben in een der  zalen 
van het Nutsgel>ouw op 3, 4 en 5 t e.k. 

a werd de aangekondigde kunstbeschouwing gehouden, welke 
bestond uit eene verzameling photographieën uit , door  een der 
leden daartoe afgestaan. 

e vraag „welk e de oorzaken zijn dat muren, van goede materia-
len gebouwd, dichtbij  den bodem dikwijl s groen worden, en op welke 
wijze dat het best te verwijderen i s g af tot velerlei oplossingen aan-
leiding, die allen in zooverre overeenkwamen, tlat die oorzaken meestal 
aan plaatselijke omstandigheden werden toegeschreven. Een verdunde op-
lossing van zwavelzuur  zal de ontstane woekerplantjes het best verwijderen. 

a sluit de Voorzitter de vergadering. 
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E . 
(A. et A.) e vierhonderdjarige geboortedag van 

l Sanzio zal den 26en t a. s. in ë her-
dacht worden. 

Groote toebereidselen voor dit interessante feest 
worden reeds te Urbino en te e gemaakt. 

e academie van a zal zich verstaan met die-
van S.-Cecilia, om de gedachtenis van den grooten 
kunstenaar  door  een luisterrij k feest in het l te 
vieren. 

— n heeft een inschrijvin g geopend voor  een 
standbeeld voor t te , zijn geboorteplaats. 

(A. et A.) Te l is een prijsvraag uitgeschre-
ven voor  een Palais de Beaux Arts"  , waaraan

 PYansche architecten kunnen deelnemen. 
n ziet dus dat voor  belangrijke bouwwerken in 

PVankrij k  en geen  prijsvragen 
worden uitgeschreven. 

e dit voorbeeld door  het Amsterdamsch Ge-
meentebestuur  bij  het uitschrijven eener  prijsvraag voor 
het nieuwe Beursgebouw worden gevolgd, dan zal dit 
voorzeker  onze nationale kunst bevorderen. 

E . 
A . Naar  wij  uit vertrouwbare bron verne-

men , zal dezer  dagen een conferentie worden gehou-
den tusschen den r van Waterstaat, n 
Nijverheid en de ingenieurs der  betrokken Spoorweg-
maatschappijen in zake den westelijken doorgang nabij 
het in aanbouw zijnde Centraal-pcrsonenstation alhier. 

n der  hoofdliggers en eenige dwarsverbindingen na-
melijk zijn zoodanig ontzet, zelfs gescheurd, tengevolge 
der, hoewel oogenschijnlijk tot rust gekomen, ver-
zakkingen van het landhoofd, dat een spoedige voor-
ziening wordt vereischt. 

t verlangen zien wij  den uitslag der  conferentie 
tegemoet, opdat de angstige gemoederen der  reizenden 
bij  het overtrekken dezer  brug worden gerustgesteld. 

A . n de Tooneelschool alhier  zal een 
marmeren borstbeeld geplaatst worden van wijlen den 
directeur  Jacob n Wertheim. t beeld wordt ver-
vaardigd door  den vriend des overledenen , i , 
en zal  1500 kosten , zijnde grootendeels de opbrengst 
van den onlangs in den stadsschouwburg gehouden Wert-
heim-avond. 

— Naar de  van 11 en 18 dezer 
verneemt, is de heer . W. Prins Jr. , lid der  firma 
Prins en Zwanenburg te Amsterdam, van zijne jaarlijk -
sche reis naar  Canada en Amerika teruggekeerd , waar 
hij  verschillende Nederlandsche nederzettingen, o. a. in 

, , Wisconsin cn n bezocht en van 
waar  hij  verschillende grassoorten medebracht, zoowel de 
kon els in flesschen als in stroo. r  zijn staaltjes 
van grassoorten bijna ter  hoogte van een man; tarwe, 
rogge en haver, zoo hoog en met zoo zwaar  gevulde 
aren, als men ze zelfs in de vruchtbaarste streken van 
ons lantl zelden of nooit ziet, en monsters boekweit, 
maïs, lijnzaad en meel, die de vergelijking met onze 
voortbrengselen wel kunnen doorstaan. e collectie 
is dagelijks te bezichtigen ten kantore der  firma 
Prins cn Zwanenburg, e 140 te Am-
sterdam , en zal den 6 , bij  gelegenheid van de 
Algemeene Vergadering der e j 
van w , in het Café y te Amsterdam 
te houden , worden tentoongesteld, terwij l de heer  Prins 
zich bereid verklaard heeft, van nu af mondeling en 
schriftelij k inlichtingen te geven over  de positie van 
den landbouwer in Amerika, over  het in eigendom 
verkrijgen van puiken kleigrond van de g 

zonder  betaling, en eene vergelijking te maken tusschen 
de resultaten, die de landbouwer in Nederland of in 
Amerik a met grond kan verwachten. 

— Aflevering 2 van 1883  Populair 
Geïllustreerd t (uitgever  J. G. Broese, te 
Utrecht) bevat: t voortbrengen en overbrengen van 
beweegkracht door  middel van electriciteit (met fig.) — 

e zeeleeuwen (met fig.) — e gedaante der  vloei-
stoffen. Een voordracht met proeven (met fig.) — 

e waarnemingen te Amsterdam. — t 
verschaffen van beweegkracht voor  de klein-nijverheid 
(met fig.) — t opzetten van vogels. — e Niagara-
waterval in den winter  (met fig.) — Tegenstellingen 
tusschen de kleur  der  bloemen en vruchten. — e 
men een stok uit papier  kan maken (met fig.) — Op-
heldering van de werkingen in den telephoon van Bell. 
Vereenvoudigde Bcll-tclephonen (met fig.) — e drie-
hoofdige dame (met fig.) - Oberstein en zijne agaat-
slijperijen . — lets over  den vóórhistorischen mensch 
(met fig.) — n werkelijk e zak-tooneelkijker  (met 
fig.) enz. 

. 
— r den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 

ë is  bij  de afdeeling Stoomwezen van 
het t der  Burgerlijk e Openbare Werken: 
tot hoofdingenieur-ch< f, de ingenieur ie klasse J. . 

r ; tot ingenieur  ie klasse, de ambtenaar 
op non-activiteit . J. Buysman. 

. 
Boven het verslag der  Afdeeling , voor-

komende op bladz. 69, stond ten onrechte vermeld: 
 welk abuis bij  het nazien der  druk-

proeven werd over  het hoofd gezien. 

. 
 Naar  aanleiding van 

een spoorwegongeluk in Frankrijk , waarbij  weder  enkele 
reizigers gedood en vele gekwetst werden, behelst een 
Fransch blad het volgende: n heeft in het laatste 
jaar  grooten ophef gemaakt van de invoering der  aan 
de spoorwegmaatschappijen opgedrongen seinen. Zij 
zijn inderdaad opgesteld. bewijzen diensten als men ze 
in beweging brengt, maar  daar de mensch feilbaar  is, 
vergeet men ze soms. Vandaar ongelukken. 

n zal dus moeten komen tot zelfwerkende, zicht-
bare en geraasmakende seinen, instaat de menschen 
te vervangen en de oplettendheid af te dwingen. Zulke 
seinen bestaan; zij  zijn ontworpen door  de heeren -
blanc en  vervaardigers van electrische toe-
stellen. Wij  zijn niet bevoegd te zeggen of zij  aan al 
de voorwaarden van het vraagstuk voldoen , maar  wij 
weten dat, tengevolge eener  beslissing van het

 r  de heer 
Brossard de Corbigny, hoofdingenieur  van het -
zen , in de  en in de

 een artikel geschreven heeft, waarin 
met den meesten lof gesproken wordt over  deze

Bovendien heeft de r van Openbare Wer-
ken den 4 r j.l . een circulair e aan de spoor-
wegmaatschappijen gericht. Na herinnerd te hebben , 
dat de toestellen van c en u in de twee-
laatste jaren met gunstigen uitslag zijn beproefd ge-
worden, gaat die bewindsman aldus voort: e toe-
stellen zijn niet ingewikkeld en daarbij  weinig kostbaar; 
zij  zijn een eenvoudig middel om de seinen door  de-
treinen zeiven te doen afzenden; zij  kunnen diensten 
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bewijzen op verschillende punten der  lijn , inzonderheid 
bij  dc overwegen, door  desnoods instaat te stellen 
een verzuim van den wachter  goed te maken, en vooral 
door de aandacht van het publiek te trekken door  een 
waarschuwing, die tegelijk zichtbaar en hoorbaar, cn 
zoowel des nachts als des daags merkbaar  is. Einde-
lij k , het beginsel waarop het stelsel rust, is vatbaar 
voor  andere toepassingen, waarbij  dc veiligheid der  rei-
zigers evenzeer  belang heeft." 

e circulair e is reeds twee maanden oud: hebben de 
maatschappijen de toestellen beproefd ? Wij  weten het 
niet. t ongeluk, dat thans heeft plaatsgegrepen, zal 
misschien ccn krachtiger  aansporing zijn. f f 

 Een blad uit Nevada 
beschrijft ccn merkwaardigen heuvel van beweeglijk 
zand in het oostelijk gedeelte van Churchil l County, 
in Nevada, omstreeks zestig Engelsche mijlen van het 
station d Springs. j  is ongeveer  vier  Engelsche 
mijlen lang en ongeveer  éénc mijl breed. n den ge-
heclen hoop, die een hoogte heeft van 100 tot 400 
voet en millioenen tons zand bevat, is het onmoge-
lij k een deeltje te vinden grooter  dan een spijkerkop.

t zand is zoo fijn,  dat, zoo een gewone graan-
zak ermede gevuld en geplaatst wordt in een wagen , 
het stootcn van het in beweging zijnde voertuig den 
zak zou ledigen, en toch bevat het geen stof; het is 
zoo zuiver  als het zand van eenige zcebank ter  wereld. 

e berg is zoo vast, dat hij  een muzikaal geluid geeft 
als hij  wordt betreden, en dikwijl s zal een vogel, die 
erop trippelt of een groote hagedis , die langs den bo-
dem loopt een groote hoeveelheid van het zantl aan 
het afglijden brengen , wat een geraas maakt als het 
trille n van een telegraafdraad bij  hard blazenden wind, 
maar  zooveel sterker, dat het soms op een afstand van 
zes of zeven Engelsche mijlen gehoord wordt en oor-
verdoovend is voor  ieder, die zich in de nabijheid 
van het afschuivende zand bevindt. Een bijzondere 
trek van den zandhoop is, dat hij  niet op de plaats 
blijft , maar  langzaam oostwaarts schrijdt. e heer 

, die vernomen had van dc zwervende gewoon-
te van dezen reusachtigen zandhoop, nam hem zorg-
vuldig op. Verscheidene jaren later  bezocht hij  de plek 
weder  cn bevond, dat het duin meer  dan ccn Engel-
sche mijl was voortgeschreden

. 

t van Financiën. 

. 

. 
Op g 13 t 1883. «les middags ten 

12 ure, zal, onder  goedkeuring van den -
nister  van Financiën,  het gebouw van 
het e van Financiën, worden aan-
besteed : 

t onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen gedu-
rende de jaren 1883, 1884 en 1886 
tot en met ultimo t 1886, 
aan het gebouw te Groningen, 
waarin gevestigd zijn de kanto-
ren van de n en het 

. 
e besteding zal geschieden bjj  enkele in-

schrijving, volgens g 435 der  Algemeene Voor-
schriften. 

t bestek ligt ter  lezing aan het -
terie van Financiën, aan het bureau -
gebouwen van het 1 stedistrict's-Gravenhage, 
en van het Provinciaal bestuur  van Gronin-
gen cn aan het kantoor  van de n 
cn het r  aldaar. 

n worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de n C. . 

S tc 's-Gravenhage en door  den -
opzichter . S te Zwolle. 

Aanwijzin g zal worden gedaan op Satur-
dag 3 t 18S3, des voormiddags ten 
12 ure. 

's-Gravenhage, 7 Februari 1883. 

Voor den , 

 Secretaris-Generaal, 

. 

. 
Voor de uitvoering van eenige bouwwer-

ken en bestratingen in Zuid-Holland, wordt 
voor  den tjj d van vier  maanden gevraagd 

bekwaam
op een tractement. van ƒ70. per  maand. 
Zich te wenden tot den heer  A. . , 
Architect te Arnhem. 

Openbare Aanbesteding te 
Op 7 t 1883, des voormiddags te 13 

ure, zal ten huize van de . -
, Groote t 11, Haarlem, worden aan-

besteed: 
t bouwen eener  Grafkapel met 

kelder op de Protestante-Be-
graafplaats te . 

Bestek cn teekeningen a / 0.30 verkrijg -
baar  bjj  de . N te Haarlem 
en bjj  den architect V . G. A. , Park-
straat 23, Arnhem. 

V. G. A . . 

Architect . 

Zj j  die verlangen in aanmerking te komen 
voor  de betrekking van  van 
den , vacant 
geworden door  het overljjden van den r 
A. , gewoond hebbende aan 
het stoomtuig den  worden ver-
zoclit zich met franco brieven voor  den 
5en t e. k. aan te melden bjj -
graaf cn n van den -
meerpolder  , of wel persoonlijk op genoemden 
dag ter  Secretarie des polders in de Jansstraat 
te Haarlem, tusschen 10 en 2 ure. 

Om voorgemelde betrekking in aanmerking 
tc komen wordt vereischt een leeftjjd van 
niet meer  dan 40 jaren, kennis van water-
bouw en alle aanverwante vakken, 
begrip van werktuigkunde en dezamen 
stelling van stoomtuigen, terwjj l eene meer 
uitgebreide kennis van het Stoomwezen 
en eenige kennis van vreemde talen tot 
aanbeveling zullen strekken. 

e bezoldiging bedraagt ƒ 1200 'sjaars 
met vrjj e woning cn tuin . 

Haarlem, 20 Februari 1883. 

 en Heemraden van den 
llaarlemmermeerpolder, 

. V A N T , 
loco

J . C. V A N E , 

Secretaris. 

U E H , r 

, 
in alle construction, solicd werk op 
proef te leveren, bekroond op wereld-
tentoonstellingen met gouden, züveren 
en bronzen medailles. N voor 

, S en S 
van kunstmetaal, bijna onverslijtbaar. 

E N N cn 
, - en Grofsmids-

fabriok . — 
Aan de Stoommachinale-, Steen-, 

Straatklinker- , , Oven-
vloeren- en , 
(werkende met zeven Ovens). Groote voor-
raad, tegen lage prjjzen . 

, Pnov. G

A . . VA N , 
. 

&  J . S U Y , 
N V A N 

e Tuin en , 
Bickerstraat 

. 
B. , te Arnhem. 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tenteonst. le . Bekroning 
2d.ii, 3dtn e n  viatorpit. m 

andere . 
, N cn Stalen 

N 
- cn , enz. 

Bj j P. A , te Arnhem, is verschenen de achtste aflevering van: 

Geschiedenis van de n 
n d e r  A r c h i t e c t u u r . 

noo

E V U E N . C l . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de  School, te

t omstreeks O in den tekst gedrukte figuren en G staalgravuren. 
T w e e d e , v e e l v e r m e e r d e r d e e n b i j g e w e r k t e d r u k . 

e u i tgave gesch iedt bij  i n teeken ing i n 10 af lever ingen a / 1 . 7 5. 
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B o u w k u n d e , N a t u u r k u n d e , W e r k t u i g k u n d e . 

WW n v o o r  s p o t p r i j z e n ! 
s v o o r a l d e z e b u i t e n g e w o ne a a n b i e d i n g g e h e el d o o r ! 

Wie hiervan bestelt 2 werken (die boven 40 Cent genoteerd staan) krjjg t elk werk 20 Ct. minder, bij 4 werken 25 Ct. 
minder, bjj  6 in eens elk 36 Ct. minder, 8 elk 40 Ct. minder, en bjj  10 werken elk 60 Ct. minder. e gehcele massa of 31 . 
tc zamen voor  slechts ƒ46.60 in plaats van rui m / 280.—. 

j u i t z o n d e r i n g g e v en w i j  n o g 

aan de bestellers boven het bedrag van ƒ16.— het klein-foli o Prachtplaatwerk, buitengewoon rjj k gebonden. , 
Over de Alpen, of beschrijving in woord en beeld van het verrukkelij k schoone , met 100 uitmuntend fraaie 
platen. Cadeau. 

Van deze aanbieding van boeken, voor  ieder  van zooveel nut, en die zoo buitengewoon goedkoop door  ons verkocht worden, ver-
wachten wjj  vele bestellingen, waarover  men hoogst tevreden zal zijn. 

1 Timmerhans van Abcoude. Onze j  12. s Groot Plaatw. van voorb. op | 23. Ontwerpen van uitgevoerde Stadsge-
woonhuizen, hun constructie, verwarming en het gebied van bouwkunde cn . (Gros-1 bouwen, Plannen, Voorpuien. n t 
ventilatie, met uitslaande plaat1.S7S, in plaats  tel  aus den Cesammtgebieie der 
ƒ1.25 voor  slechts ƒ0.65. 

2. Album van diverse gebouwen, t 
dln., inhoudende 80 pi., afbeeldende in het 
klem, Burgerlijk e en . Fabrieken 
en , Gebouwen aan kunst ge-
wjjd , Vi l las , , , Uitspan-
ningslokalen, , , Operage-
bouwen enz. enz. in pl. ƒ5 .20 voor  si. ^1.00. 

S. e Vries, Grondbeginselen van den 
ontwikkeld uit de voornaamste 

Bouw- en  der  middeleeuwen, 
bew. naar l . t 50 pr. folio pl. 
en verkl . tekst, fob, in pl.  voorsl. /'3.90. 

ïtau-, ingenieurswissenschaft und Ge/eerbkunde) 
bev 20 gr. fol. pl., waarop 22fi pracht. Af -
beeldingen van Bouw- en Werktuigkundig e 

, Waterleidingen, Slooten, Ja-
lousie]. , Trappen, Gewel-
ven enz., in pl. /'l i voor  slechts . ƒ1.90. 

18. Fromentin, Eug. e laatste groote 
schildersch. ('ritisch e kunstbeschouwing van 
onze oude' e meesters: vert. en in-
geleid door  Aegidius Banaten, fr . editie op 

, (h'ntwiirfe  ausgejührter stiidtischer 
Gehande in Grundrisse,
und  Uitgegeven door  vier  voorname 
bouwkundigen, met 20 folio platen, in pl . 
ƒ 6 . 60 voor  slechts f 1.80 

21. Prof. T y n d a l , e warmte beschouwd 
als een vorm van beweging. Uit de 3e Eng. 
uitgaaf in het Nederl. overgebracht door . J . 
Admiraal . t uitslaande platen waarop 107 
keurige gravuren. 171 bladz. benevens een 
fraai zeer  gemakkelijk register. Een waar 

oud h papier  gedrukt, in perkament! prachtwerk vooi allen die aan a of 
omslag, in plaats /'  2.60 voor  slechts ƒ 1.20. 

11. Schubert. Ontw. . 
Natuurkund e doen, in plaats / ü v . s l. ƒ1.00 

. . Beginselen der
4. e Vries, Grondbeginselen van den ken.  von  of Perspectief, met 12 fraaie groote uitslaande 

Spitsbogenstijl,ontwikkeld uit de voorn. Bouw- j t 12 liingw. gr. fol. pl. Zecrfi' . bewerking, platen, ia plaats / 1.50 voor  slechts, f 0.85 
' ' 21). . t h Famil iënhuis. cn n der  middeleeuwen, bew. naar 

l . t 50 pr. folio pl. en verkl . 
tekst, folio, in pl. ƒ 8 voor  slechts, ƒ3.00. 

5. Brewer. Twee duizend waarheden op 
het gebied der  Natuurwetenschap, eenvoudig 
cn bevatteljjk verklaard voor  volwassenen en 
jongelieden, die liefhebberij  hebben in de stu-
die der  warmte, weerkennis, geluid, licht en 
scheikunde. Eenvoudige ophelderingen zonder 
inspanning. Bewerkt door . v. d. Broek, 2e 
nieuwe goedk. uitgave met figuren, in plaats 
ƒ 3.30 voor  slechts ƒ0.75. 

0. Prof. Bohnstedt, gr. fol. bouwkun-
dig plaatw., bev. prachtige ontw. van Ge-
bouwen aan kunst gewijd, , V i l -
la's, n en Paleizen, , enz., met 
48 zeer  fraaie folio platen in flinke portefeuille, 
in plaat*  van ƒ 30.05 voor  slechts, ƒ 6.80. 

7. Prof. Sehwatlo, Oinam.voordein.cn 
uitw . versiering van Gebouwen. 2de veel verm. 
druk 18 gr. fol. pl. , in nette portel'., zeer  fr . 
afbeeld., in pl. /'  8.00 voor  slechts, ƒ . 

S. x & , Sierl. steenbouw 

in plaats ƒ 5 . 20 voor  slechts . . . ƒ 1.75. 
15. e Bruyn , Beknopte handl. 

tot dc kennis der Spoorwegen en het voor-
naamste wat daartoe betrekking heeft met 
een atlas van pl. , wiuiri n 57 e af beeld, 
in pl. ƒ 4.00 v. slechts . . . 

Oorsprong der  spoorwegen 

Verzameling van uitgevoerde Woonhuizen. 
 Santmlung ausge-

fëhrter ll'ohngebtiude.) Prachtig groot folio 
Plaatwerk, waarop een zeer  groot aantal 

ƒ 1.10 fraaie en eenvoudige Woonhuizen, Villa' s en 
Bouw der  | n , allen niet zeer  duideljjk e Plat-

spoorwegen. — Bovenbouw en toestellen.  j tegrondeii en vooraf een fraaie uitgebreide 
Stations. n —enz.enz.! e omschrijving. Een der  nieuwste 

16. y . t en - Werken op Bouwkundig gebied. Uitgave 1S78, 
"  plaats ƒ 12.00 voor  slechts . . . ƒ3.70 

27. Van . e e 
verheid. t omvangrijk werk bevat Oud 
meer: e bouwkunst en architectuur  van 
voorheen cn in de toekomst, Plateelbakkers-
kunst, Glaswerk, Papier- en Tapijtwerken , 

, Beeldhouwwerken enz. Over di 

Telegrafie in de voornaamste tjjdperke n van 
hare ontwikkelin g en haar  tegenwoordig 
standpunt; benevens de e 

Parjjsche Tentoonst. in 1S7S. Fraai kunst-en | seinklokken en uurwerken, inet 8 groote uit-
plaatw., prachtig uitg., ca. ƒ 12 v. si. ƒ2.60 

17. Breicht. e inwendige . 
 innere dusstattung der  Ontw. 

voor  Orgelbouw, Altaren , - en -
steenen enz., met S groot folio platen, in pl. 
ƒ 3 . 25 voor  slechts ƒ 0.00 

18. Brutel de la , Atlas voor 

slaande platen, waarop bijna 1Ö0 keurige 
afbeeldingen.  gebonden in geheel linnen 
band, in plaats ƒ 2 . 00 voor  slechts / O 00. 

2S. Groeneveld. Ornamenten in lijntee-
kening ten dienste van het Teekenonderwjjs. 

e platen van dit werk zjjn groot 61» en 
breed 16 . t bevat 10 groot folio pla-

(Zkge/ro/ibau.) 4 prachtig gekl. gr. fol. pl., 'de meet en natuurk. , omvattende rui m 700 ten,  plaats ƒ 3.70 voor  slechts ƒ1.40. 
zeer  fraaie afbeeld, met beschrjjvenden tekst, 20. Verzameling van 150 platen. All e 
folio oblong, in pl. /5.4b, v. si. . . / 1.60 mogeljjke n en Ornamenten op dubbel 

19. Bouwkundig-Album, Verzameling plaatpapier; een schat van de mooiste voor-
van schetsen cn ontwerpen op het gebied van beelden voor , Behangers, Tee-
fraaie en sierljjk e bouwkunst, met bjjdr . van kenaars, Schrijn werkers, Stukadoors «nz. -
Vogel, Eberson, Springer, Tetar  van Elven, uit is voor  ieder  Ambachtsman, die met ver-
Van Gendt en de meeste andere voornaamste sieringen heeft te maken, veel tc putten, 
Bouwkundigen. Uitgegeven door 1 in plaats van ƒ 30.80 voor  slechts . / 2.50. 
met 30 groot folio, meest prachtig gekleurde 30. Bes, t Ornament, beginselen van 
platen. n vele fraaie Villa's , enz., in het zelfstandig ontwerpen, ten dienste van 
plaats ƒ 1 5, voor  slechts . . . . f 6.76 industri e en ambacht cn allen die zich aan 

20. , a der Bouwkunst, de studie van het ornament wjjden Groot 
(Wis- en Natuurkundig e toepassing van de 1 folio plaatwerk, bevattende alle ornameiitale 
verschillende krachten), met 74 fig., (eenige ; motieven, blad-, bloem-, knop en vrucht-
e deel van dit werk verschenen) bewerkt vormen. grondlijnen, zigzag, rank , , 

door  Boonacker, in plaats ƒ 1.50 v. sl. ƒ 0.70 ' spiraal, arabesque enz. enz. Groepeering en 
21. , e machiuist en de lo- j  verbindingen, randen, rozetten, vlak entries-

versicringeu, vloerstecnen, paneelvullingen 
en bekrooningeii enz. enz. Prachtvol voor  zelf 
te kiezen motieven. t groot folio plaat-

aangevende rui m 30 verschillende motieven, 
in plaats ƒ 3 . 80 voor  slechts. . . ƒ 0.00. 

9. Van Eijnden en Van der  WiUigen. 
Gesch. der  Vaderl. Schilderkunst, 4 zware gr. 
dln. met fr . in kop. gegrav. portr . Zeldz.compl. 
voorkomend werk, in pl. ƒ 12 v sl. ƒ5.60. 

10. , Bouwkundige Ontwerpen met 
uitgew. pl. van de onderd. in natuurl . grootte 
(Architectonische  in nalürlieher Grosse). 
Gr . fol. plaatw. uitgeg in 1881. Onder de 
85 pl. in dit werk. voork. naar  teekeningen 
van Prof. Bohnstedt, , Nicolai, Op-
pier, Schmidt enz. bevinden zich Villa' s en 

, Stadsgebouwen, Woonhuizen en 
Fa^aden. t is een der  rijkste  cn prachtigste 
plaatw. op bouwk. gebied verschenen, de pl. 
in goede portef., in pl. ƒ 35. v. sl. ƒ 10.00. 

11. Jong, . de, . voor  den schil- comotief. Populair  leer- en leesboek voor 
der, bev. de beste manieren tot het nabootsen machinisten en allen die machinist wenschen 
van alle soorten van hout en marmer  in olie- te worden, bewerkt door  J . Voorthuysen, in 
cn waterverf; het schilderen van letters en plaats ƒ 1, voor  slechts ƒ 0.40 
decoration, het vergulden, het stoken van ver- 22. . e kunst in -
nissen, het poljjsten derzclve enz. enz.; als- nijverheid. Elementen der  versieringskunst, 
mede voorschr. en recepten omtrent algem. voor  allen, die het teeken- en bouwvak bc-
werkzaamh., mengen en vervaardigen van oefenen. Bevattende 20 gioot folio platen met 
verschillende verwen. 3e druk met uitsl. pl . rui m 150 af b. uit de meest verschill.cn gezocht 
1881, in plaats ƒ 1 . 50 voor  slechts ƒ 0.70. wordende stjjlen, in pl.  v.sl. . fl.00 
imgÊBB*» e zending van al deze Werken geschiedt franco overal heen, op ontvangst van een postwissel, waarbjj  men zet: »Bouw-

S s s sF on Worktüigkunde" , benevens de verlangde Nummers. n lette er  wel op dat de ge) le collectie, die anders / 280 
kóst, thans voor  slechts ƒ46.50 door  ons geleverd wordt; dat de bestellers boven het bedrag van ƒ15.— hot prachtvolle werk van 
Ger. r  geheel Cadeau krijgen , en dat men 2 werken nemende ieder  werk 20 Ct. minder  ki)]gt ; 4 weiken elk 
25 Ct.; 6 werken elk 36 Ct . 8 werken elk 40 Ct. en 10 werken elk 60 Ct. minder, mits die boven de 40 Cent genoteerd 
staan. Bj j . E. en . , n van Goedkoope Boeken te Arnhem en te Nijmegon. 

werk met 30 uitstekend fraaie platen, pas 
verschenen, voor  slechts . . . . ƒ 2.75. 

31. , P. Goometiïeke formulen, 
toegepast op de Burgerlijk e, Bouwkunde bene-
vens tabellen van de vastheid der  materialen, 
met 91 figuren, voor  slechts . . ƒ 0 . 4 0. 

http://Heii.kieri.ee
http://2d.ii
http://Oinam.voordein.cn
http://verschill.cn
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S BOC  Fares. E £ 

, S &  C". . E £ 
o» (te Vertelt mroordigetf eo : ^ 
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Oostzoedjjk ;!4S,

piiiiTiii.iTiiniiii.u'iiii; . : 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  Piiotolltlioffmiiltle , 
bnxonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l 'hu iu / l iu» -
graplii r  voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  lio.kwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne s voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
wordi-n op  aanvrat.'  gratistoegezonden. 

e heer . <i. ! Cz., te
 heeft zich welwillend beltint met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
n voor  Pl iotul l t l iusr»| i l i le , zonder 

prijsverhooglng voor  de bestellers. 

IJZERSLAKSTEENE N ( 0 . 25 x 0 . 1 25 x 0 . 0 6 5) 

e goedkoopste en meest solide . 

Generaal-Atjent voor

S. . E , 
Binnen-Amstel 109, . 

CYntr i f i igaaipompe n en Stoomlieijeu 

T E P en T E . 

l £ i E N 
en qros en Je tail by ,

v » \ , . 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

v tmm 
. L0 g . 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, , of bjj  den r 

. (r. S C.ÜZN., Beekstraat P. « 2, te
 W . P A T O N . 

E

, 

-

en andere 

N 

voor , , 

, , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

WEEGWERKTUIGEN. 
P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 

PROCÉDÉ GEBRS. REIMERINGER. 
. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
juistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op  aanvrage toegezonden door 

. G E . . 

LOUIS GOFFIN & <P. 
AVENU E  27. 

. 
A E S T E E N , bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der t in ; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkr i jgbaar . 

t by 6. W. vaa de Wiel & C"., te m 
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r  F, W. VAN ' T fflz. T  per  3 maanden of wel zes golden per  jaar  bij 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : [AN , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

C. li . S S en A. \V. , ƒ 7.50 en e / 9.—, bij  vooruitbetaling. 
Stukken en Correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

den r'̂ -Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. [cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, \ Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 

t N°. 28 te Arnhem. J ad 15 cent per  stuk en 25 cent per plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
dat de 804e vergadering zal «orden gehouden Woens-

dag 7 t 1883, des avonds te 8 uren precies, in 
n alhier. 

e agenda voor  die vergadering is als volgt: 
1". n van het Bestuur; 
2". Ballotage van de heeren Joh. Fransen en S. B. 

Gelders; 
3". Bijdrage van den heer  A . W. Weissman over  de 

St.-Bavokerk te m ; 
4°. n van de heeren Wigman 

Gazar en Wijnstok ; 
5°. g der  gewone prijsvraag; 
6°. Uitschrijven eener  algemeene prijsvraag. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

i 

(A. et A.) J E . 

Sinds jaren werd door  de groote uitbreidin g van het 
personeel der e -
pij  behoefte gevoeld een gebouw te stichten, waarin 
de verschillende bureau's vereenigd zouden zijn. 

t gelukte hiervoor  een geschikt terrein te vinden, 
n.l. op het k alhier. Op de plaats, waar  voor-
heen de masten der  schepen het hoofd fier verhieven , 
zijn thans reeds omstreeks 3000 masten in omgekeerde 
richtin g in den grond geslagen, om het gebouw te 
torsen. 

r  dit gebouw op een der  vele schoone punten 
van onze Amstelstad zou worden opgericht, besloot 
de d van Administrati e der . . S. . het een 
flink  uiterlij k te doen geven en hierdoor  te trachten 
Amsterdam met een sierlijk bouwwerk te verrijken . 

n verbinding met den heer . A . N. t 
werden door  mij  twee avant-projets opgemaakt en in-
gediend : één in meer  klassieke vormen, het tweede 
meer  pittoresk in gemengden berg- en baksteenbouw. 

t eerste, waarvan bijgaande plaat een kleine schets 
geeft, werd als minder  passend bij  de omgeving ter-
zijde gelegd en besloten het tweede uit te voeren. 

Van dit laatste hoop ik spoedig eveneens een plaat 
voor  te leveren, met een nadere beschrij-
ving van den bouw. 

C B.

I (A. et A.) . 
Wees  zelf, zei ik t iemand, 

h hij  kon niet, hij  was niemand. 

Er zijn twee kunsten, welker  beoefenaars vaak het 
; verwijt treft , dat ze hunne gedachten aan anderen 

ontleenen, en wel de muziek en de bouwkunst. e 
vaak hoort men niet van den muziekliefhebber, als op 
een concert een nieuw nommer ten gehoore gebracht 
wordt: „Precies de  van Beethoven,"  of t her-

; innert aan Schubert"; hoe vaak hoort men niet van 
j  den beoefenaar  der  bouwkunst: t is van de Opera 
 te Parijs,"  of ,,'t s ontleend aan César "  Op 

' een schilderijen-tentoonstelling zal men dergelijke uit-
roepen nimmer hooren, en ook beeldhouwers zal 
iets dergelijks niet verweten worden. Toen Bastien-

e de manier  der  zestiende-eeuwsche schilders 
weer  ging volgen, of t het koloriet van een 
Tintorett o trachtte nabij  te streven , werd hun dit als 
een verdienste aangerekend, en toen Thorwaldsen de 
traditio n van het oude s opvatte, nam hem dit 
niemand kwalijk . 

Wee echter  den bouwkunstenaar, die zelfs maar 
eenigszins bekende vormen bezigt. Aanstonds worden 
uit de bibliotheek de boeken gehaald, waar  men kan 
vermoeden, ze terug te vinden — wee echter  den toon-
kunstenaar  die ook maar eene maat zou componeeren, 
die reeds vroeger  een Beethoven of een t in 
het hoofd had! „Gestolen!"  wordt er  geroepen. 

Zoowel de toonkunstenaar  als de architect compo-
neeren , d. i. stellen zekere vormen samen naar  een 
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bepaalden regel. e wetten van harmonie, rythmus 
en maatverdecling moeten door  den toonzetter  en door 
den architect beiden in het oog gehouden worden. t 
maken van „quintengangen"  is even strafbaar  als het 
ontwerpen van lijsten zonder  fries of van kolommen 
zonder  kapiteel. 

Beiden moeten zich dus tusschen bepaalde grenzen 
cn een traditioncelen vormen schat bewegen , en zij  kun-
nen den raad niet volgen , dien Goethe aan dichters en 
schilders gaf: 

„Greif t nur  hinein in's reiche , 
Und wo ihr' s packt, da ist 's interessant." 

e musicus heeft nog meer  kans , om met succes 
oorspronkelijk tc zijn, dan de architect, want het aan-
tal harmonische verbindingen, die uit de bestaande 
toonladder  gevormd, en die dan nog zeer  gevarieerd 
kunnen worden, is legio. 

c harmonische verbindingen uit rechte en kromme 
lijnen zijn echter  lang zoo velen niet, en kunnen, 
door  de eischen , die dc practische bruikbaarheid der 
ontwerpen medebrengt, slechts voor  een klein deel 
gebezigd worden. g en kolom, pilaster  en lijst , 
deur  cn raam, plint cn fries, ze mogen wat gevarieerd 
worden , maar  ze keeren in ieder  ontwerp terug. 

e eisch van oorspronkelijk te zijn, dagteekent eerst 
uit onze eeuw , en hangt ongetwijfeld samen met de 
steeds toenemende ontwikkeling van het individueel 
leven. n alle vroegere ecuwen gold het als een ver-
dienste , erkende meesters na te volgen, en op oor-
spronkelijkheid werd weinig gelet. n de schilderkunst 
had men vaste, aan de . Schrift of de antieken ont-
leende thema's, waaraan beurt om beurt de meest be-
roemde kunstenaars hun beste krachten wijdden, als 
„d c Opstanding"  , „het Paradijs"  , „d e "  , of 

a met de Zwaan", a in Aulis"  , s 
en Venus", enz. n dc muziek was het eveneens, 
cn fuga's, menuetten, canons, sarabandes, koralen 
werden naar  vaste regelen door  de meest beroemde 
meesters gemaakt. n de architectuur  werden zoowel 
in den Griekschen, , Byzantijnschen, -
maanschen , Gothischcn en n tij d bepaalde 
vormen gevolgd, die zich allen geleidelijk uit elkander 
ontwikkelden, en die  vormden. 

Eerst aan onzen tijd , die niets stijlvols leveren kan, 
was het beschoren, oorspronkelijkheid als eersten eisch 
te stellen. Aan dit streven naar  oorspronkelijkheid 
hebben wij  in de muziek de grillig e scheppingen van 
een Berlioz, een t cn een n te danken, 
die soms vri j  ongenietbaar  zijn; in de schilderkunst 
ontstond daardoor  de richtin g der  „impressionisten", 
die door  wat morsen met verven hun gemis aan studie 
trachtten te bedekken; in dc bouwkunst de cklcktische 
richting , die een „oll a podrida"  van alle mogelijke 
vormen maakt, en hare monsterachtige voortbrengsels 
als een nieuwen stijl aan den man wil brengen. 

't s waar, in vroeger  tij d werd er  meer  studie ver-
eischt om een kunstenaar  te hceten dan thans, nu de 
eerste dc beste , die met één vinger  wat op 't klavier 
kan spelen, wat kleur  op papier  weet te smeren, of 
rechtlijni g teekenen geleerd heeft, zich voor  toonzetter, 

schilder  of architect uitgeeft, en dan allicht een krin -
getje vindt, dat hem tot genie promoveert. 

Oorspronkelijkheid is niet ieder  gegeven, althans 
niet oorspronkelijkheid, die wat schoons produceert, 
't e van n en de e d zijn on-
getwijfeld oorspronkelijker  dan het daarnaast verrezen 

e van Justitie en toch zouden wij  niet durven 
beweren, dat dc kunstminnaar, op het Plein tc e 
staande, aan de beide eerste gebouwen de voorkeur 
zal geven. 

Wendcl n of Borromin i waren zeker  oor-
spronkelijker  dan Bramante, maar  ook hier  valt de 
keuze niet moeilijk . 

t men tracht zich zelf te zijn , is natuurlijk , doch 
men worde niet origineel „quand mème", alleen maar 
om oorspronkelijk tc zijn. t navolgen van goede 
voorbeelden is altij d aan te bevelen , en men denkc, 
even als : 

„J e prends mon bien partout oü je le trouve!" 
t men „son bien"  gevonden, dan doe men juist 

als dc groote Fransche blijspeldichter  cn als de on-
sterflijk e Shakespeare, die ook hun motieven aan an-
deren ontleenden, maar  er  een persoonlijk stempel 
op wisten te drukken, die ze voor  alle tijden geadeld 
hebben. 

e vrees, dat men van ons zeggen zal: „hi j  was 
niemand", moet er  ons nimmer toe vervoeren, oor-
spronkelijk te willen zijn, alleen om der  originalitei t 
wille. Beter  is het goede voorbeelden te volgen, dan 
slechte oorspronkelijke scheppingen de wereld in tc 
zenden. Wi l men oorspronkelijk zijn , goed, doch men 
eerbiedige steeds de wetten van het schoone! 

(A. ct A.)  A A N Z E E . 
Een onzer  correspondenten, die dezer  dagen Noord-

wijk aan Zee bezocht, schrijft ons het volgende: 
n bereikt N. a. Z. van het station Piet-Gijzcnbrug 

van den n spoorweg na een wandeling van 
omstreeks 1,', uur, waarbij  men langs dc dorpen 
Noordwijkerhou t en Noordwijk-Binnen komt. Te Noord-
wijkerhout bevindt zich een aardige burgemeesters-
woning, in n stijl opgetrokken, terwij l 
Noordwijk-Binnen een bloeiend dorp met 4000 zielen 
is. e afstand van Noordwijk-Binnen tot N. a. Z. is 
ongeveer  '/« uur. e weg is met kreupelhout en hoog-
opgaandc dennen dicht begroeid, die een welkome 
schaduw geven zullen. 

Bij  het strand is alles leven en beweging. Overal 
is men bezig voetpaden te maken of rijwegen aan te 
leggen, die meest bevallig kronkelen, nu eens rijzen, 
dan weer  dalen, en een aangename wandeling voor  dc 
badgasten zullen opleveren. Vóór het toekomstig -
haus met hotel wordt een groote vijver  gemaakt. Voor 
hen, die aan de prijsvraag meedoen, kan het van be-
lang zijn te weten, dat de gebouwen tamelijk hoog 
boven het omliggend terrein te liggen komen. 

s het strand is een weg van 7 . breedte. 
Behalve waar  de wegen komen , is het terrein overal 
met helm beplant, om het voor  verstuiven te vrijwaren . 

e kleigrond strekt zich tot aan den duinvoet uit, en 
de bloembollen tieren cr  welig op. 

t laat zich aanzien, dat, wanneer  de herschepping 
van Noordwijk totstandgekomen zal zijn, de bad-
plaats Noordwijk een waardige mededingster  van Sche-
veningen zal worden. , O.' 

Van een ander  lid van het Genootschap kregen wij 
nog het volgende schrijven: 

„Omtren t het programma voor  N. a. Z. kan ik nog 
het volgende mededeelen, wat ik bij  een bezoek daar-
terplaatsc vernam, en dat wellicht voor  vele mede-
werkers van belang zal zijn. 

e begrooting is bedoeld  tegen een prij s 
per . van  a / 10. Blijkens berekeningen zal 
het gebouw voor  dien prij s te maken zijn. 

Onder  goedkoopc surrogaten worden niet verstaan 
, wel echter

 J. " 

c redactie zal gaarne berichten omtrent deze prijs-
vraag in hare kolommen opnemen, en noodigt ieder 
uit , mede te deelen, wat hij  vernomen mocht hebben. 

(A. etA.) E E T 
T E . 

t is zeker  een verblijdend tecken des tijd s te 
noemen , dat het h Gemeentebestuur  meer 
en meer  zich gelegen laat zijn aan het stichten van 
schoone Stadsgebouwen , welke verbetering in de eerste 
plaats aan den verdienstelijken r  der  Gemeente-
werken , den heer  G. J. de Jongh, tc danken is. 

e nieuwe vischmarkt, die dezer  dagen in gebruik 
genomen wordt, geeft ons weer  een bewijs hiervoor. 
Waren wij  reeds lang in blijd e verwachting naar  de vol-
tooiing, die in September  des vorigen jaars reeds moest 
zijn geschied, een bezoek aan de vischmarkt stelde 
ons ruimschoots tevreden. 

 gebouw, onmiddellijk aan het water  gelegen, 
bestaat uit een hoofdgebouw, met een overdekt terras, 
dat ook aan het water  grenst. Aan dit terras bevin-
den zich vier  steenen trappen, waarmede men de kleine 
schuiten bereiken kan. Jammer dat deze trappen wat 
weinig aantrede hebben. 

m dit terras zijn tegen het hoofdgebouw een 
aantal kleine vertrekjes aangebracht, voor  afslager, 
marktmeester, bergplaatsen, privaten enz. bestemd. 

t eigenlijke hoofdgebouw heeft eene lengte van 56 
, een breedte van 16 . en een flink e hoogte. 
Voorzeker  maakt het gebouw bij  het binnentreden 

een aangenamen indruk . Een flinke galerij  loopt ter 
hoogte van 6.50 . rondom dc binnenzijde van de 
muren, en dient om gemakkelijk de zonneschermen, 
daar  boven aangebracht, te kunnen bereiken. Een 
lichte ijzeren bekapping, met Amerikaansch grenenhout 
betimmerd, overspant de gehcele ruimte, waarin de 
verkoopplaatsen van zee- en riviervisch worden aange-
troffen. 

Twee hoofdgangen zijn over  de lengte aangebracht, 
en één over  de breedte, ieder  van welke door  flinke 
uitgangen met den openbaren weg in verbinding staan. 

s deze gangen vindt men een 48tal vakken, 
waarvan er  44 zijn verdeeld in twee staanplaatsen, 
ieder  bestemd voor  den verkoop van zeeviscli, terwij l 
de overige voor  dien van riviervisch bestemd zijn. n 
deze vier  afdeelingen voor  riviervisch zijn waterbassins, 
met glazen voorwanden voorzien, geplaatst, waarin men 
de visschen laat zwemmen. r  een flinke strooming 
van het water  kunnen zij  daarin lang levend blijven. 

Elke staanplaats is voorzien van een hardsteenen 
toonbank, die aan de binnenzijde open is, cn als 
bergplaats dient; verder  heeft ieder  nog een n 
gootsteen, met waterleiding, een ruimt e om visch te 
reinigen cn een beukenhouten snijtafel. 

Vooral is gezorgd voor  (linken afvoer  van het ver-
bruikt e water, en voor  luchtverversching door  glazen 
stores. Voor  ccn eventueelc avondverlichting zijn de 
noodige gasbranders aanwezig. 

Beschouwen wij  het gebouw van buiten , dan komen 
wij  tot dc conclusie, dat het, zoo gezien, geen zoo 
bevredigenden indruk maakt als van binnen, hetgeen 
zich uit de bestemming van het bouwwerk gereedelijk 
laat verklaren. t zij  ons vergund, dc opmerking tc 
maken, dat het silhouet van het gebouw aanmerkelijk 
zou gewonnen hebben, wanneer  de torentjes, die de 
vier  hoeken versieren, wat hooger  waren. Ook aan 
de eindgevels zijn enkele hinderlijk e fouten op tc mer-
ken. Als een bijzonder  goed geslaagd onderdeel noe-
men wij  echter  de deuren van den noordelijken zijgevel, 
die versierd zijn met paneelen van brons, waarop eenige 
emblemen en figuurlijke  voorstellingen, op de visch-
vangst betrekking hebbende, voorkomen. Een on-
waardig r  heeft daaraan echter  reeds zijn 
schendende handen geslagen, en de voelsprieten der 
daarop voorkomende kreeften afgebroken. 

e het gebouw in de practij k werkelijk voldoen 
aan alle gestelde eischen, dan voorzeker  is m 
eene inrichtin g rijker , waaraan de stad langen tij d 
behoefte gevoelde, en die veel heeft bijgebracht, 
om een der  schoonste punten van de d zeer 
te verbeteren. 
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Na iederen storm verneemt men van schade, aan 
de zooveel voorkomende zinken dakbedekkingen te-
weeggebracht , en vooral tamelijk vlakke daken hebben 
dan veel te lijden. t is daarom tc verwonderen, 
dat een voorzorgsmaatregel, die in zeeplaatsen veel 
wordt toegepast, niet meer  wordt aangewend, om 
schade te verhoeden: wij  bedoelen het dekken met 
smalle zinkbladen. 

t is toch van algemeene bekendheid, dat het 
loswerken van de zinkbladen veroorzaakt wordt door-
dat de wind tusschen het zinkblad en de bebording 
dringt , welke ruimte, door  het zoogenaamd „bulderen" 
van het zink, tamelijk groot kan worden. r  het 
aanwenden van smalle bladen, die natuurlij k minder 
aan werking onderhevig zijn, wordt dit kwaad geheel 
gekeerd. 

Voor steile daken zou ik losanges willen aanbe-
velen , die, goed gelegd , een storm zeer  goed kunnen 
doorstaan, en waarvan de prij s tegenwoordig niet zoo 
hoog is, dat dit dc toepassing zou in den weg staan. 

 Febr. '83. v. n. Sr. 

E G V A N N . 
t Comité van den Simplon heeft een zeer  belang-

wekkend bescheid in het licht gegeven, onder  den titel 
, tot verdediging van de plans en 

bestekken, opgemaakt voor  de doorboring van den 
Simplon. t is opgesteld door  de ingenieurs Johan 

r  en W. , en begint met een geschied-
kundige schets, waarin de verschillende geopperde ont-
werpen voor  de uitvoering van de nieuwe gang door 
de Alpen achtereenvolgens worden uiteengezet, te be-
ginnen met dat van 1852, het tijdstip , waarop reeds 
een groep Fransche geldmannen cn ondernemers van 
het kanton Walli s en het Zwitsersche Eedgenootschap 
dc concessie van eene lij n gevraagd en verkregen had, 
uitgaande van het r  van Genève en de e 
stroomopwaarts volgende, om dc Alpen bij  den Simplon 
te bestijgen. c  herinnert en schetst met 
eenige trekken dc  van de heeren Clo en 
Venetz (1857), Eug. Flachat (1860), een overgang 
onder  den blooten hemel, Vauthier  (1860), een tunnel, 
Jaquemin (1860—1862), Thouvenot (1863), e e 



(1863), i (1864), (') Stockalper  (1869), Favre-
Clo (1875), de Simplon-maatschappij  (1878), om te 
komen tot de jongste onderzoekingen, door  deze -
schappij  gedaan onder  de leiding van den heer . 

Fen technisch hoofdstuk is gewijd aan deze onder-
zoekingen en studiën , en het doet de gevolgde werk-
wijzen kennen ; het volgende handelt inzonderheid over 
de groote tunnel, hare hoogte, hare helling , hare geo-
logische gesteldheid en haren warmtegraad (een zeer 
uitvoerig verslag van den hoogleeraar , d.d. 
4 November  j. l. , zal vooral de belangstelling der  ge-
leerden wekken, die zich met aardkunde bezighouden); 
over  de middelen tot uitvoering van Je tunnel, nu 
berekend op twinti g kilometer  lengte, met een knik , 
en geraamd op 73,100,000 fr. Eindelijk worden voor 
de zuidelijke toegangslijn de negen verschillende ont-
werpen voor  dit tracé beschreven, met aansluiting te 
Piedimulera, te o d'Ossola of te Vill a d'Ossola. 

e verhandeling weerlegt vervolgens een bewering, 
vervat in het verslag, den de"  Juli 1881 voorgelezen 
in de r  van Afgevaardigden te Parijs, van de 
Commissie, belast met het onderzoek van de voor-
stellen betreffende den Simplon en den . 

e verslaggever  becijferde, dat de uitgaven, die de 
noodzakelijkheid , dc ijzeren banen te verbeteren , welke 
den Jura doorsnijden, aan de Simplon-maatschappij 
berokkenen zoude, vijfti g millioen francs zouden be-
dragen. t Simplon-comité verklaart , dat het nooit 
deze noodzakelijkheid voor  het nationaal verkeer  be-
twist heeft, maar  het bewijst, met zeer  nauwkeurige 
berekeningen, dat de onkosten, die de verbetering 
der hellingen van den Jura-doorgang (inzonderheid 
met een tunnel van 6560 kilonieter  onder  den

, op de Fransche grens) zou na zich sleepen, de 
som van 17 tot 27 millioen niet zou overschrijden, 
al naar  gelang der  verschillende ontwerpen , reeds voor 
dit doel onderzocht. 

e verhandeling eindigt met een hoofdstuk, gewijd 
aan een vergelijking tusschen de twee doorgangen van 
den Simplon en den , uit het oogpunt der 
betrekkelijk e lengten van de geheele lijnen , der  tunnel-
lengten , der  hoogte boven de zee, der  voorwaarden 
van uitvoering, der  toegangslijnen, eindelijk der  ra-
mingen. e vergelijking laat zich samenvatten in 
de volgende stellingen: 

Van de Noordzee tot Placentia geeft de Simplon 
een verkortin g van 105 kilometer  op den St.-Gothard 
en van 77 kilometer  op den ; — van Parijs 
tot , langs Arona, is de lij n Simplon 84 kilo-
meter  korter  dan de lij n St.-Gothard en 127 kilom. korter 
dan de lij n , 232 kilometer  korter  dan de 
lij n ; de Simplon zou 350 . lager  ge-
boord worden dan de ; hij  zou de geheele 
streek van Noord- en Oost-Frankrij k bevoordeelen, 
terwij l zijn mededinger  slechts nuttig zou zijn voor 
Savoye (') en eenige naburige departementen; hij  kan 
een nuttige mededinging voeren tegen den St.-Gothard , 
terwij l de c zonder  nut aan den s 
een gedeelte van zijn vervoer  zal ontnemen ; de gaping 
tusschen de koppen van de bestaande lijnen is veel 
kleiner  langs den Simplon; eindelijk zal hij  minder 
kosten; lii j  is verzekerd van subsidien . die de c 
niet zal hebben, en hij  biedt aan de particuliere kapi-
talen een meer  verzekerde vergelding. 

j  de verhandeling zijn gevoegd vier  lengte-profielen 
van evenveel tracé-ontwerpen voor  de aansluiting met 
de e lijnen, met hellingen van 12', "/„ , 
18 "/„  en 20 7.,. alsmede twee groote kaarten. 

(')  Opmerker beeft  vóór acht jaren uit dc geschriften van -
me] iets medegedeeld: Over het oHraadsame van steile spoorweghslliHgtH, 

(J) Aan het hoofd der beweging vour  den c staat een senator, 
gekozen in Savoye. Begiepcn? 

e eene stelt voor: den doorgang van den Simplon 
 en van den c tusschen n en ; de 
andere: de verschillende tracés, bestudeerd voor  de 
Simplon-lij n van Brieg of Brigue naar o d'Ossola 
of naar  Piedimulera, gelijk ook voor  de groote tunnel, 
van zijn begin ten noordoosten van Brigue tot zijn 
uiteinde, een weinig voorbij . 

19 Febr., 1883. X X. 

, 
TOT G OP

Tot het waarnemen der  waterhoogte in een reservoir 
wordt gebruikgemaakt van een schuitje op den water-
spiegel, dat met een kettinkj e aan de buitenzijde van 
het gebouw aan een tegenwicht verbonden is. 

t tegenwicht geeft in omgekeerden zin, langs een 
opzettelijk verdeeld paaltje, de waterhoogte in het re-
servoir  aan, maar  een en ander  heeft het nadeel, dat 
de waarneming niet volkomen juist is en dat de wer-
king van het schuitje geheel ophoudt, wanneer  de 
waterspiegel bevroren is; terwij l het toestel alleen kan 
gebruikt worden bij  reservoirs, die op zekere hoogte 
geplaatst zijn. 

e , die eenigen tij d geleden door . J. 
n uitgevonden werd, stelt ons instaat den in-

houd van een reservoir  volkomen juist te kennen, on-
verschillig in welken toestand zich dit bevindt en ook 
op eiken afstand, dat men daarvan verwijderd is. 

e uitvindin g berust op het algemeen bekende be-
ginsel , dat de onderste schijf in eene zekere ruimte, 
den last van alle andere daarboven gelegen schijven 
draagt, met eene drukking , die in verhouding staat 
tot de hoogte van de waterkolom boven het ondervlak, 
en die dus ook naar  gelang van die hoogte af- en 
toeneemt. 

Wordt nu onder  de onderste waterschijf eene zekere 
hoeveelheid lucht gebracht, zoodanig , dat zij  niet kan 
ontsnappen, dan zal die lucht worden samengedrukt 
niet den geheelen last van de zich daarboven bevin-
dende waterkolom. 

Wanneer deze gecomprimeerde lucht door  middel 
van een buisje met een manometer  in verbinding wordt 
gebracht, zal de luchtdruk daarop natuurlij k worden 
overgebracht, zoodat de manometer, op welken afstand 
hij  ook geplaatst zij , de hoogte van de waterkolom 
boven de samengedrukte lucht zal aangeven, wanneer 
daarop eene bepaalde, voor  dit doel gemaakte verdee-
ling is aangebracht. 

Zooals men weet, is de drukkin g niet afhankelijk 
van de breedte van het reservoir, maar  alleen van de 
waterhoogte, zoodat de waarneming voor  groote en 
kleine ruimten met dezelfde nauwkeurigheid kan plaats 
hebben. 

e hierbedoelde  bestaat uit een wijzer-
plaat , die door  middel van een buisje met eene ge-
goten klok in verbinding wordt gebracht. e klok 
wordt op den bodem van het ledige reservoir  geplaatst, 
en zoodra daarin water  wordt toegelaten , kan de onder 
de klok aanwezige lucht niet meer  ontsnappen, maar 
zal zij  worden gecomprimeerd met een gewicht, dat 
in verhouding staat tot de waterhoogte in het reser-
voir. t buisje, van eenige millimeters middellij n , wordt 
aan het boveneinde van de klok bevestigd , en brengt 
de drukkin g der  lucht over  in alle richtingen en op 
alle punten, waar  men die langs het buisje zou willen 
waarnemen, onverschillig of zij  hooger  of lager  dan 
het reservoir  gelegen zijn. 

Voor  de waarneming van den luchtdruk gebruikt 
de uitvinder  een metalieken manometer, waaraan een 
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electrische verklikker  kan worden bevestigd , die werkt 
wanneer  het reservoir  geheel gevuld is. 

e  kan in de meest afwisselende geval-
len worden gebezigd, onverschillig op welke plaatsen 
de reservoirs geplaatst zijn, ook bij  water-, regen- en 
beerputten, in grachten en bassins en zelfs bij  rivieren. 

r  de werking alleen door  middel van luchtdruk 
geschiedt, is het toestel niet onderhevig aan den in-
vloed van de grootste warmte noch van de strengste 
koude. 

E . 
. Onder  leiding van den inspecteur 

, is de ingenieur  ie klasse van 's s Water-
staat C. F. . . Schnebbelie belast met de uitvoe-
ring der  werken tot verlegging en uitmonding der ; 
de ingenieurs 3e klasse  P. J. Tutein Nolthenius en 
Galand zijn hem toegevoegd en aan beide eerstgenoem-
den is h als standplaats aangewezen. 

Tot opvolger  van den ingenieur  Schnebbelie is met 
ingang van 1 April , tot ingenieur  in 't 5e rivier-arron -
dissement te 's-Bosch, aangewezen de ingenieur  ie klasse 
A. van , thans te . 

— r  den heer  W. . . Vrolik , directeur-ge-
neraal der j  tot Exploitatie van Staatsspoor-
wegen, ia concessie aangevraagd voor  den aanleg en ! 
de exploitatie eener  lij n van Amsterdam via 's-Gravenland ' 
naar  Nijkerk , met een zijtak naar  Amersfoort, aanslui- | 
tende aan de lij n Amersfoort—Nijmegen—Venloo. 

t voornemen bestaat — indien de exploitatie 
der Nederlandsche Centraal-spoorwegmaatschappij  in 
vreemde handen mocht overgaan — de lij n op Nijker k 
door  te trekken tot Olst. 

e exploitatie van deze lijnen zal overgaan op de 
j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. 

t definitieve plan is op zeer  breede schaal ont-
worpen en getuigt van een groot vertrouwen der  Ex-
ploitatie-maatschappij  in de toekomst van Amsterdam. 

Op deze wijze zal Amsterdam de voordeden verkrij -
krijgen van een nieuwe spoorwegverbinding en wel on-
der één beheer, met de meeste lijnen in Nederland, 
terwij l de Exploitatie-maatschappij  tevens beschikt over 
de rechtstreeksche verbindingen met Frankrijk , België, 

d en Engeland (via Vlissingen). 

— Ter  aanvulling van het korps s op 
de spoorwegdiensten worden personen, die voor  een be-
noeming in aanmerking kunnen komen , uitgenoodigd 
zich vóór  Apri l te wenden tot den d van Toe-
zicht op de Spoorwegdiensten. (Zie  van 
28 Februari, no. 49.) 

— e r van Waterstaat, l en Nijver-
heid brengt ter  kennis van belanghebbenden dat, na 
vergelijkend onderzoek in de maand Juni aanstaande, 
twee adspirant-opzichters kunnen worden toegelaten om 
tot de betrekking van opzichter  bij  de f 
te worden opgeleid. t maandgeld bedraagt ƒ 50 
en de adspiranten kunnen, na een diensttijd van min-
stens twee jaren, dingen naar  de betrekking van op-
zichter  2de klasse, waaraan aanvankelijk eene jaar-
wedde van / 800 is verbonden. e nadere voorwaar-
den zijn in de  te vinden. 

. t Gemeentebestuur  heeft bij  den 
d een voorstel ingediend om het personeel der  op-

zichters uit te breiden; niet alleen de hoofdopzichter 
en de opzichter  der g zullen bij  het 
kader  van de plaatselijke werken worden ingelijfd , maar 
ook de dienst op Fijenoord, waar  de inrichtingen der 

e g door  de gemeente 

 werden overgenomen, vordert personeel. Volgens het 
ontwerp zou de dienst zes of zeven eerste opzichters 
(hoofdopzichters) cn dertien opzichters vorderen; van 
de laatsten, in tweede en derde opzichters verdeeld, 
mogen niet meer  dan negen tot tweeden opzichter  be-
noemd worden. 

. e Gemeenteraad heeft den prij s van 
het gas met 1 cent per ' verminderd en op 8 cent 
gebracht. 

. 
r  Z. . zijn, met i t e. k. benoemd: tot 

rijksopziener  op de spoorwegdiensten ie klasse, J. . 
A . , rijksopziener  2e klasse; tot rijksopziener 
op de spoorwegdiensten 2e klasse J. J. F. Pennink, 
rijksopziener  3e klasse. 

 TO T . 

Vergadering tan 2  1883. 

e Voorzitter  opent de Vergadering, de notulen der  vorige worden 
gelezen en goedgekeurd. 

n leden wordt medegedeeld, dat als nieuwe leden zijn aangenomen 
de heeren Van y en Jansen en zijn voorgesteld de heeren , 
Voskuil en . Venier  dat tot leden van de Commissie tot het 
opmaken van reglementen op het houwen zijn benoemd de heeren e 

, , , Sanches en van y en deze heeren die 
benoeming hebben aanvaard. 

r  de Spreker  van den avond het d J. . n bericht 
had gezonden niet vóór 9 uur  ter  vergadering te kunnen komen, werd 
overgegaan tot de aangekondigde kunstbeschouwing. e heer  Schill 
verraste de leden op de bezichtiging van het prachtwerk e Nouvel 
Oj>era." 

Als introducti e op zijne bijdrage, verzocht de heer n den Se-
cretaris de notulen te lezen der  Vergadering gehouden in 1879 waarop 
Spreker  eveneens de prijsvragen tjuaestie had behandeld. n werd 
voldaan. 

e heer n ontwikkelde thans op de hem eigenaardige piquantc 
wijze zijne beschouwingen omtrent „besloten en algemeene prijsvragen" , 
bespreekt de artikelen over  dit onderwerp, door  den heer  Sanders in 
het Bouwkundig Weekblad geschreven, en verklaart zich ten sterkste 
tegen „besloten concoursen."  Spreker  beschouwt hierbij  achtereen vol-
gens de prijsvragen voor  het s alhier, voor  het , 
het l'aleis voor  Volksvlijt , de e kerk te , het Pano-
rama, de Vergaderzaal voor  de Vrij e Gemeente en het Gebouw voor 
den \V erkenden stand alhier, en bewijst uit den afloop der  verschillende 
prijsvragen hoe noodlottig een slecht opgemaakt programma is en niet 
minder  hue demoraliseerend steeds de „besloten concoursen"  werkten. 

Ten slotte resumeert spreker  zijne verhandeling in een l artikelen 
en onderwerpt deze aan de goedkeuring der  Vergadering. 

r  de Voorzitter  de vergadering heeft verlaten, brengt de Secretaris 
bij  afwezigheid van den Vice-Voorzitter  den heer n den dank der 
Vergadering voor  zijne belangrijke bijdrage. 

Verschillende discussien worden thans gevoerd over  het onderwerp 
van den avond. Allereerst neemt de heer n de handschoen op 
voor  het door  den heer n afgekeurde gebouw van tien Werkenden 
Stand en vermeent dat er  door  de uiterst ongunstige ligging den archi-
tect geen verwijten kunnen worden gemaakt, dat de benedenlokalen zoo 
uiterst sober  verlicht zijn. 

Op voorstel van den beer n zullen de 12 artikelen van den 
heer n Op de aanstaande vergadering der j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst een punt van bespreking uitmaken. 

Ten slotte komt de dezer  dagen uitgeschreven prijsvraag voor  een 
s te Noordwijk ter  sprake en wordt algemeen ten zeerste betreurd 

dat hier  slechts één deskundige is aangewezen om uitspraak te doen 
over  de in te komen omwerpen. 

e heer  Schill gaat zelfs verder  en wenscht uitdrukkelij k den Bouw-
kunstenaar  te waarschuwen en niet deel te nemen aan dezen prijskamp. 

Op voorstel van den heer e n zal tie afdeeling een schrijven 
richten tot den heer  Pické, Burgemeester  van Noordwijk , met dringend, 

 verzoek meerdere deskundigen in de commissie van beoordeeling te 
 benoemen. 

t een woord van opwekking tot getrouw bezoek van den leesavond 
|ai afdeeling, sluit de waarnemende Voorzitter  de vergadering. 
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. e antwoorden op de prijsvra -
gen, door  de j  tot bevordering der 
Bouwkunst in  uitgeschreven, zijn in han-
den gesteld van eene Commissie van beoordee-
ling, bestaande uit de heeren: . \V. Veth, A . 
W. van , . P. Vogel, Th. Sanders en Ja-
cob F. . 

Naar  aanleiding van het rapport dier  Commis-
sie zijn tie navolgende prijzen 'toegekend: 

Voor  de tweede prijsvraag: (een titelblad voor 
het Bouwkundig Tijdschrift ) de zilveren medaille 
aan het ontwerp, gemerkt: n reicht die 
Natur , s windet die t sie zum " 

Voor  de derde prijsvraag: teen schoorsteenman 
tel met betimmerden boezem  de bronzen me 
daille aan het ontwerp, gemerkt: n n 
ilustrie." e ontwerpen zijn vervaardigd door 
den heer  E. J. Xieniians, te . 

t ontwerp gemerkt: „Trouw "  werd eene 
eervolle vermelding waardig gekeurd, en de ver-
vaardiger  van dit ontwerp wordt verzocht het 
Bestuur  der j  te machtigen den naain-
brief te openen en zijn naam bekend te maken. 

— r en meer  wordt de aandacht der  bouw-
kundigen op bet uitschrijven van prijsvragen ge-
vestigd en dit onderwerp verdient onze belang-
stelling in hooge mate. t artikel van den heer 
A. \V. Weissman, in het eerste nommer van 
dezen jaargang opgenomen, werd Spoedig door 
eenige beschouwingen van den heer  Tb. Sanders 
in het Bouwkundig ll eekblad gevolgd en de heer 
\V . C. van Goor gaf een paar  brochures uit over 
de uitspraak der  jur y inzake tie prijsvraag, door 
de sociëteit „d e "  te m uitge-
schreven. t is een verblijdend teeken. dat de 
bouwkundigen voor  hunne belangen optreden en 
de zaak in het openbaar  bespreken. e brochure 
van den heer  Th. Sanders, die in dit nommer 
wordt aangekondigd, zal ertoe medewerken om 
de aandacht op dit onderwerp, te vestigen. Wordt 
op die wijze voortgegaan, dan zal het uitschrij -
ven van ondoordachte prijsvragen met onmoge-
lijk e eischen weldra tot de geschiedenis behooren 
en de bouwkunstenaars hebben het in hunne 
macht het zoover  te brengen. Onthouden zij  zich 
van mededinging, als het programma gebrekkig 
en onvolledig is opgesteld, of als er  geene waur-

boigen voor eene onpartijdige en oordeelkundige 
beoordeeling gegeven worden, dan zal de zaak 

f veranderen. Wij  bevelen de lezing der 
brochures van de heeren Van Goor en Sanders 
ernstig aan. 

AANBESTEDING. 
Namens com niissarissen van dc j 

Noordwijk tot exploitatie van duingronden, 
zal de Architect A. .  te Arnhem 
op den 21 t 1883, des namiddags ten 2 
ure ten huize van den heer  VV. 11. V A N 

G te Noordwijk a Zee in het 
openbaar aanbesteden: 
A. en B.  bouwen van twee op-

zichterswoningen. 
C.  maken van een rustieke 

brug. 
. t bouwen van eene e 

met woning en warande. 
E. t maken van -

tingen, alles in duingronden te 
Noordwij  k a Zcc; in 6 perceelen 
en in massa. 

Aanwjjzin g zal geschieden op den n S 
t 1883, telkens des voormiddags ten 11 

uren te beginnen aan de strandreep. 
Bestek en teekeningen liggen van at 12 

t 1883, ter  inzage in het lokaal der 
besteding cn zjjn tegen betaling van /'  3.00 
te verkrjjge n bjj  den heer  C. . C. W. É 
Burgemeester te -\ oord wijk cn bjj  den Archi -
tect A . l i . E1ÏEE  te Amltem die tevens 
inlichtingen verstrekt 

. 
Provincie Friesland. 
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AANBESTEDING. 
Op Vrijda g 

middags ten 
den 
één 

16" 
ure, 

t 1883, des na-
zal, bjj  enkele in-

, 
Plaatsruimte verhindert ons 

volg op het artikel van . S. 
andere stukken op te nemen. 

UtrnmaJ het ver: 
Sr. C. en meer 

. 

. 
Op g 15 t 1883 zal door  den 

heer J . A. BÜBGEB8 in 't l -
BOO  te  worden aanbesteed: 

t bouwen van een Vill a met 
leverantie van alle materialen 
en arbeidsloonen. 

t Bestek met teekeningen zijn op franco 
aanvraag verkrjjgbaa r a /'  2.50 bjj  den heer 
J . A . S te

Aanwjjzin g zul plaats hebben in voornoemd 
l op g 12 t a. s., des na-' 

middags ten 2 uren. 
n worden verstrekt door den 

Architect 
 G. .

Singel 132. Amsterdam. 

! 

AANBESTEDING. 
Op g 6 , dos namiddags te 3 

uren, zal in het s  Ueuw, 
op den Vijgendam , te Amsterdam, worden 
aanbesteed: 

t maken van de Gebouwen en 
n voor het Etablis-

sement op de e te 
Amsterdam, met de leverantie 
van alle materialen en Arbeids-
loonen. 

t Bestek inet 6 Teekeningen is ad ƒ 2 . 50 
:r  Stel te verkrijgen ter  Stoomdrukkcrj j  van 

N & , N.-Z. Voorburg-
wal, 187. 

n geeft de t 
A. . V A N . 

NB. s van het Bestek niet Teeke-
ningen van de vroeger  geannonceerde Aan-
besteding op 17 Febr., kunnen, tegen inle-
vering daarvan, de m ot'  wel een 
nieuw Excmpl. kosteloos in ontvangst nemen. 

F N 
van den Hondsbossche en  tot Betten 
/iji i voornemens op g den 22 t 
1883, des middags ten 12 uren, in het loge-
ment de  te Alkmaar, aan te 
besteden: 

lo. t eenjarig onderhoud van de 
e Zeewering en 

eenige binnenwerken; 
2o. t driejari g onderhoud der 

gemeenelandsgebouwen, brug-
gen, sluizen, enz. 

waarvan de bestekken, 11 dagen te voren, 
ter  lezing zullen liggen aan het gemeene-
landshuis in den , in de .Sociëteit 
te Siiedrechl, in de  Snoeken te Hardinx-
teld, in het  te Amsterdam 
en in de Toelast en de liury te Alkmaar; 
terwij l ze tevens verkrjjgbaa r  zjj n ter  Secre-
tari e van den e te Alkmaar, dat 
van no. 1 voor 50 en dat van no. 2 voor 
25 cents. 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  J.  te Haze/jolder, 

door  wien den 17 en 19 , k. aanwjj-
zing in loco zal worden gedaan. 

Alkmaar, den 3 t 1883. 

 en Hoogheemraden voornoemd, 
. F . V A N ,

A. , Secretaris. 

schrj jvïng , overeenkomstig | 411 der  A . V. , 
aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te  worden aanbesteed: 

t maken van eene waterkeering 
tusschen Sneek en Joure, eerste 
gedeelte, genaamd de Nieuwe 
Slachte, met bjjbehoorende 
kunstwerken. 

t bestek ligt ter  lezing aan het gebouw 
van het Provinciaal bestuur  van friesland te 

Gezegelde formulieren voor  inschrjjvings-
biljetten zjjn te bekomen tegen betaling van 
25 cent cn bestekken tegen betaling van /1.50 
op het bureau van den Provincialen -
ingenieur.. 

e noodige aanwjjzing wordt op de plaats 
gedaan op Woensdag 14 , des morgens 
ten 8 ure, te beginnen te Akkrum. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bjj  den r  van den Provincialen 
Waterstaat te  van Swietenstraat. 

 2 t 1883. 
e Commissaris des s in de 
provincie fries/and, 

A TiioE . 

et Gemeentebestuur van
vraagt inschr i jv ingen voor  de leve-
rin g van: 

76 stère gewasschen . 
76 stère fijne Tuingrin d of grof 

d 
160 stère grove Berggrind. 
e levering moet geschieden franco op den 

wal, in partjje n van 30 ïi 50 stère, binnen 
veertien dagen na de bestelling. 

[nschrjjvingsbillettc n met toezending van 
een monster  franco in te zenden voor -
dag li t e. k., des middags te 12 ure, 
aan het Bureau van den Gemeente-Architect 
F. . . 

 en S dei-
Gemeente  zullen op g 
den 12 t 1883, tc 12 uur des middags op 
het s in het openbaar en bjj  enkele 
inschrjjvin g doen aanbesteden: 

t maken, leveren en stellen 
van eene Balustrade van ge-
houwen steen, voor de brug 
over  den Amstol z. g. s 
en bijkomende werken. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn 
uitsluitend tc verkrjjge n ter j  der 
Gemeente tegen betaling van ƒ 1.25 (met 
bjjbehoorende teekening). 

n worden gegeven aan het Bureau 
van den Stads Architect , r  No. 10, van 
10 uur  'sochtends tot 12 uur  'snamiddags, 
gedurende de weck welke de besteding voor-
afgaat. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N , 

26 Februari 1883.  Secretarie 
E . 

Bj j  de Erven . V A N  &  ZOON 
te Amsterdam, is verschenen: 

s o v er d e i n r i c h t i n g 

B o u w k u n d i g e P r i j s v r a g e n . 

Th. , 
Civiel- en Bouwkundig

Prij s 50 cents. 

H.H.. DESKUNDIGEN. 
, goed ervaren in het maken van 

Situatie-, Algemeene- en Stadskaar-
ten, , óók ter  lito— 
grafeering, tevens bekend met Spoorw.-, 
Waterbouwk. cn e werkzaam-
heden, eenige jaren in d werk-
zaam geweest zjjnde, T -

, onverschillig waar  of wanneer. Cer-
tificaten van bekende n s en 
proeven van werk ten dienste. Adres franco 
Bureau van  Opmerker, letters A. B, 

nmwmj 
mm. 

Wi e in aanmerking wenscht te komen voor 
de vacante betrekking van -
TE  der  Gemeente , op 
eene jaarwedde van twee duizend gul-
den, wende zich bjj  gezegeld adres tot den 

d dier  gemeente vóór den 20sten 
t aanstaande, met overlegging van 

bewjjzcn van bekwaamheid enz., en met 
vermelding of hjj  ook bevoegd cn genegen 
is tot het geven van middelbaar  onderwjjs 
in het rechtlijnig- , bouwkundig- en werk-
tuigkundi g teekencn, (i i i 8 uur  per  week, 
gedurende de wintermaanden, op eene jaar -
wedde van vierhonderd gulden. 

Gedrukte exemplaren van dc instructi e 
voor den Bouwmeester  zjjn op franco aan-
vraag kost,dons verkrjjgbaa r  ter Secretarie 
der gemeente. 

Zj j  die verlangen in aanmerking U' komen 
voor  de betrekking van  van 
den , vacant 
geworden door  het overljjden van den r 

, gewoond hebbende aan 
het stoomtuig den  worden ver-
zocht zich met franco brieven voor  den 
5en t e. k. aan te melden bjj k 
graaf en n van den a u-lemmer 
meerpolder, of wel persoonlij  k op genoemden 
dag ter  Secretarie des polders in de Jansstraat 
te Haarlem, tusschen 10 en 2 ure. 

Om voor  gemelde betrekking in aanmerking 
tc komen wordt vereischt een leeftjjd van 
niet meer  dan 40 jaren, kennis van water-
bouw cn alle aanverwante vakken, 
begrip van werktuigkunde cn dczauien-
stelling van stoomtuigen, terwjj l eene meer 
uitgebreide kennis van het Stoomwezen 
en eenige kennis van vreemde talen tot 
aanbeveling zullen strekken. 

c bezoldiging bedraagt ƒ 1200 's ja ars 
met vrjj e woning en tuin . 

Haarlem, 20 Februari 18S3. 
 en Heemraden van den 

Haarlemmermeerpolder, 
. V A N T , 

loco
J .  V A N E

Secretaris. 

. 
Op g 13 t 1883, des middags ten 

12 ure, zal, onder  goedkeuring van den -
nister  van Financiën, aan het gebouw van 
het e van Financ iën, worden aan-
besteed : 

t onderhouden van-en het doen 
van eenige herstellingen gedu-
rende de jaren 1883, 1884 en 1886 
tot en met 31 t 1886, aan 
het gebouw te , 
waarin gevestigd zijn de kanto-
ren van de n en het 

. 
c besteding zal geschieden bjj  enkele in-

schrijving , volgens (j435 der  Algemeene Voor-
schriften. 

t bestek ligt ter  lezing aan het -
terie van Financiën, aan het bureau der  bands-
gebouwen van het e distric t te V-
en van het Provinciaal bestuur  van fries/and 
en aan het kantoor  van de n en 
het r tc

n worden gegeven door den 
Bouwkundige voor  dc n in het 
lste district tc 's-Gravenhage en door den 

r . S te Zwolle. 
Aanwijzin g zal worden gedaan op Vrjj -

dag 2 t 1883, des middags ten 12 ure. 

's-Gravenhage, 15 Februari 1883. 
Voor  den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

B. , te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Water -

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2d" \ 3'1""  en 4d<° graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N cn Stalen 
N 

- en , enz. 

 i l l

 O  T E  O  N 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

E 

S van 
Bergen-op-Zoom, zjjn voornemens op Woensdag 
den 28 t 1883, des namiddags ten één 
uur , ten e aldaar, in het openbaar 

aan te besteden: 
de levering van 66000 Greskeien. 
e inschrjjvingsbillette n moeten uiterljj k 

een uur  vóór de besteding ter  Secretarie zjjn 
ingeleverd. 

Bestekken zjjn op franco aanvraag tegen 
betaling van 25 cents ter  Secretarie ver-
krjjgbaar . 

Bergen-op-Zoom, 28 Feb. 1883. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. V A N . 
 Secretaris, 

. . C N E E. 

, 
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

E 

. 
e S 

van Bergen op-'/.oom, zullen op Woensdag den 
21 t 1883, des namiddags ten één uur, 
in het openbaar  ten e aldaar 

: 
 leggen van een Aardebaan 

door  de Zou te vest vóór  de rech-
terflank van bastion Bekaf , 
het metselen van een duiker  en 
het opruimen van den bestaan-
den dam door de Zoutevest. 

e aanbesteding geschiedt bjj  enkele in-
schrjjvin g overeenkomstig jj  135 der  A .

e aanwjjzing in loco zal plaat.- hebben 
op Woensdag den 14"  aanstaande des 
namiddags ten twee uur  cn op
den 15n  des voormiddag» ten negen uur. 

t bestek en teekening zjjn verkrjjgbaa r 
ter  Secretarie op franco aanvraag tegen be-
talin g van een gulden. 

Bergen-op-Zoom, 25 Febr. 1883. 
Burgemeester en Wethouders ronrvoemd, 

P. . 
 Secretarie, 

. . . 

E 
VAN 

. G & , . 
t beste middel voor G van 

S en N tegen 
bet oondenseeren van stoom. - Belangrijke 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

, N.Z. 45. 

G 
E N 

VENTILATIE. 
i . 

. 
. Berlijn . . Weenen. 

Voor n cn Prijsopgaven 
zich te wenden aan den Vertegenwoordi-
ger voor Nederland 

J. VA N N Szn. 
36 Achterburgwal Amsterdam. 

D E J O N G H & . 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavutcurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
machines, n - en Brugconstructién enz. 
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J. 4 . VA N  POT, 
. 

J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

T 
en verder , 

V l o t - e n u e n z. 

Prima , 
merk r * 

in wichthoudende Vaten van O o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

E en andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

A t , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n

gezaagd in Platen 
en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . 
Z - A . 

uit de groeven van 

e , 
volgens teekening. 

E N , 

Vuurvaate Steenen en Vnnrkle i enz. 

J , 
N V A N 

S n . 
Bickerstraat 

. 

ziji i belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n vun 

N É N 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. ' 

 ontbiedt de geïllustreerde

LOUIS CrOFFIN & CIE. Lui«k'FTl I .IFIÏFY 1 
AVENU E  „.  i  ^ V J ^ V J j ^ , J 

 Frères.  51 A E STEEN, bekroond op 
de tentoonstelling der j  ter  be f 5 H d. . en n,P4, .. in-
vordering der - m 1SS2: verder  P 1)1 : T * f . 

^ r , ^ e4 n , ' '  U n ? -  Oostzeedijk Jifllerdlm s op aanvrage verkrijgbaar . 11 

N (0.25 x 0.12.-) x 0.0(5.-)) 
e goedkoopste en meest solide . 

Generaal-At/ent voor Nederland 
S. . E , 

Binnen-Amstel 109, A . 

E

, 

-
en andere 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL OE TRAVERS. 

INSTRUMENTEN 
voor , , 

, , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

. 

Belt weg N" . 3. 
vi l mfam 

. 

Gecomprimeerde Asphalt wenen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en n vloeren, Gangen, Veranda's, 

- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te riiamillU r  der  fabriek, k  Amsterdam, of bg den r 
U. h. S . , Beekstraat  te Arnhem. 

 W. PATON . 

. 
(Vntnfn Snalpompen en Ntmiinlicije n 

T E F en TE . 

 V* W B  TE , U . r < r « r h t . 

,
en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor  l ,

ï . . , | i i . i . - . 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Pheiuinee-
t-raphi e voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne . | . , - i , , r i . hi ing voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . (i.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met bet 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Pliaiellihecranhie, zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

Gr.
t by 0. W. vin de Wiel &  O*., te m 

E G N . 10. G 10 T 1883. 

m 

mdiïlcü*  wffi? dv w ve»5tei;B^ *%ecl$fcï)e* W w f c f t w 

a T  per  3 maanden of wel res golden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  bet, buitenland 

 cn c /'  , bij  voorafbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en
n r 1,-Secretaris, Prinsengracht  te Amsterdam.  cent voor  een bewijshommcr, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker,  Afzonderlijk e uommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
t N" .  te Arnhem, j ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

lacteur-Uitgever  F. W. VA N T [Gz. 
u der e van Architectur a et Amiciiia : |A*N , 

C. B. S S en A, W. . 

Stukken en corres|>ondenlie voor  liet Genootschap te adresseeren aan 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 

1". dat als buitenlid is toegetreden de heer  E. Jelsma, 
r  der  Ambachtsschool te Utrecht; 

2°. dat als gewone leden zijn voorgesteld de heeren 
P. . Boomgaard en . C. , en dat hunne 
ballotage zal plaats hebben op 21 t a. s.; 

3". dat tot kunstlievend lid is toegetreden de heer 
F. J. , civiel-ingenieur; 

4". dat op de gewone prijsvraag: Een gesmeed-ijze-
ren deurpaneel in den n l der 
16e eeuw, zijn ingekomen 14 antwoorden onder  de motto's: 
 Bijna. 2. 1503—1533. 3. Apen-Zwijnenstaart. 4. -

naissance. 5. Vulcanus. 6. e . 7. k 
tart ; 8. B. E C. 9. 16e eeuw. 10. Tot studie. 

. 12. Voor  oefening. 13. P. S. 14. Neu-
renberg ; 

5". dat de navolgende prijsvraag is uitgeschreven, 
waaraan  leden van het Genootschap kunnen deel-
nemen: 

t gebouw is bestemd tot woning gedurende den 
zomer voor  een familie van 8 personen, buiten het 
dienstpersoneel. 

t gebouw zal moeten bevatten: 
Een entree of ingang met vestibule of antichambre ; 

„  trapzaal; 
„  spreekkamer; 
„  woonkamer; 
„  groot salon; 
„  klein salon; 
„  eetzaal met dessertkamer; 
„  biljartkamer ; 
„  studeerkamer voor  mijnheer; 
„  slaapkamer voor  mijnheer  en mevrouw ; 
„  daaraan grenzende toiletkamer met boudoir; 
„  kamer voor  den zoon; 
„  kamer voor  de dochter  ; 
„  kinderkamer; 

twee kinderslaapkamers; 
een kamer voor  de gouvernante; 

drie logeerkamers; 
een keuken met bijkeuken ; 

„  zitkamer voor  liet dienstpersoneel; 
„  poetskamertje, tevens dienende tot dagverblijf 

voor  den knecht. 
Voorts provisie- en wijnkelders, een strijk- , mangel-, 

linnen en badkamer, slaapkamers voor  drie vrouwe-
lijk e en een mannelijke dienstboden. 

Verder  alle gemakken, als: diensttrappen, privaten , 
zolders, bergplaatsen enz. 

t gebouw moet zijn omgeven niet terrassen , ve-
randa's enz. en voorzien van een belvedère. 

Er worden verlangd de volgende teekeningen: 
1". de plattegronden op een schaal van 1 a 200; 
2". een lengte- en een breedte-doorsnede, allen op 

de schaal van  a 200; 
3". de gevels op de schaal van 1 a 100; 
4". een travee over  den voornaamsten gevel op de 

schaal van 1 a 50. 
Een per.spectievisch aanzicht van het gebouw op vol-

doende grootte, zal twee gevels kunnen vervangen, 
met uitzondering van den voornaamsten gevel. 

e behandeling der  teekeningen en de stijl , waarin 
het gebouw zal worden behandeld, wordt geheel vrij -
gelaten. 

Aan den vervaardiger  van het der  bekroning waar-
dig gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol 
getuigschrift van het Genootschap, benevens het pracht-
werk : e é de ('Architectur e Francaise 
du X  au 1'  siècle, par  E. . Com-
pose de 10 volumes brochés, contenant 800 mots ou 
articles et environ 4000 gravures sur  bois. 

e inlevering der  ontwerpen, met stipte inachtneming 
van artikel 67 der  wet, moet geschieden vóór of op 
den 31"  September  1883, ten huize van den r ;-Secre-
taris, Prinsengracht 851 te Amsterdam; 

6". dat alle leden , die nog niet in het bezit mochten 
zijn van een exemplaar  der  wet of van den kalender 
van het Genootschap, deze op schriftelijk e aanvraag bij ' 
den l" 1-Secretaris kunnen verkrijgen. 

de 1 ste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 



94 E . io t 1883. 

(A. et A.) N N 
door  J. . . (>) 

s van de vroegste tijden af hebben de prijs-
vragen in de wereld een groote rol gespeeld , en zoo-
wel Grieken als n kampten om den eerepalm, 
doch nimmer hoorde men van het strijden op het ter-
rein der  bouwkunst. Eerst ten tijde der e 
kwamen in ë de prijsvragen op architectonisch 
gebied in zwang, en de eerste, die hiertelande plaats 
vond, was die voor  het nieuwe s te Amsterdam, 
waar  het ontwerp van Jacob van Campen tegenover 
dat van Vingboons gesteld werd. 

Wij  springen nu twee eeuwen over, en zien dan in 
het eerste tiental jaren der  tweede helft van onze ne-
gentiende eeuw een prijsvraag voor  het Paleis voor 
Volksvlij t uitschrijven, wier  afloop zeker  de allerellen-
digste was, dien men zich kan voorstellen. n de jaar-
gangen 1866 en 1867 van  heb ik daar 
uitvoerig over  uitgeweid en kan dus volstaan, met 
daarnaar  te verwijzen. Verbeeldt 11: Oudshoorn dingt 
mee, doch komt  in aanmerking, en toch wordt 
aan hem de bouw opgedragen. t best gekeurde 
ontwerp, onder  het motto "  door  A . J. 
Sevenhuysen ingezonden, dient hem tot model, en 
wordt door  hem voor  de bepaalde som uit-
gevoerd. Sevenhuysen , achteraf gezet, trekt zich dit 
zoodanig aan, dat hij  in zijn geestvermogens gekrenkt 
wordt, en zeventien jaren in het gesticht in s 
omstreken moet doorbrengen, om daar  ook te sterven. 
Telkens vroeg hij  aan hen, die hem kwamen bezoeken: 
„Waaro m ben ik toch hier? Wanneer  wordt nu mijn 

r  gebouwd ?" 
k een lot! Waar bleef zijne rechtvaardiging? 

Thans rust Sevenhuysen niet ver  van Oudshoorn in 
het graf. Oudshoorn was de beroemde man en Seven-
huysen stierf krankzinnig , verlaten en arm ! 

Vergeeft mij  deze uitweiding, die wel-is-waar  met 
besloten prijsvragen niets te maken heeft, maar  die ik 
meende toch niet achterwege te mogen laten, om te 
doen zien, hoe zelden de paarden, die de haver  ver-
dienen , ze krijgen, cn om te herinneren, hoe zonder, 
ling en ergerlijk maar  al te dikwerf met prijsvragen 
wordt rondgesprongen. 

e geschiedenis van de g ligt nog 
te versch in ieders geheugen, dan dat ik ze hier  uit-
voerig behoef te bespreken. Ten betooge van het nut 
van besloten prijsvragen zal men haar  zeker  niet be-
hoeven op te rakelen. 

Al s tweede der  allerakeligste besloten prijsvragen 
noem ik die voor  de Protestantsche kerk te . 

r  was het programma opgesteld door  een deskun-
dige met grijze haren, en toch vroeg het allerlei on-
zinnige dingen, o. a. 14 teekeningen , 
volledig bestek met begrooting, en dit alles moest zóó 
zijn, dat het beneden het bespottelijk laag bouwcijfer 
bleef. n wilde dit compleet ontwerp, loopende over 
een bedrag van ƒ150,000, voor  ƒ 5 0 0, dus '/., "/ 0, ont-

(') e heer n was zoo vriendelijk , de door  hem Vrijda g 1.1. ge-
houden voordracht ter  onzer  beschikking te stellen, om er  het voor-
naamste uit mede te deelen.

j  vangen. Geen wonder', dat de uitverkorenen geen 
 bijzondere haast maakten, cn dat, toen de tij d verstreken 
was , slechts één op 't appel kwam. s had de 

! consulent-architect, naar  men zegt, reeds een plan 
| kant-cn-klaar, om het ter  bestemder  tij d binnen te 
 smokkelen. e manoeuvre is echter  mislukt, en aan 
den  concurrent werd na vreeselijk gehaspel de 
bouw opgedragen. 

Omtrent het besloten Panorama-concours te Amster-
dam is mij  weinig bekend geworden. t was eene 

 onderneming op aandeden, dus, zoo men wil , geen 
! publieke zaak. n het ook al meer  gekost heeft, 

dan de toegestane som, dan zullen de geïnteresseerden 
dit hebben moeten weten. t Panorama is in ieder 

' geval een eigenaardig gestyleerd gebouw, dat voor  zijn 
 doel past, en een flink bestudeerden plattegrond vertoont. 

e is mijn gevoelen wat betreft de zaal der 
i „Vrij e Gemeente"  te Amsterdam, ook de vrucht van 
een besloten prijsvraag. e bouwmeester  woekerde 
met het terrein en de beschikbare som, doch moest 
die bij  de uitvoering met 100 "/<> overschrijden. Wat 
het nu kost weten zeker  het best de eerwaarde kerk-
vaderen , door  wie de 5 antwoorden van dat armelijk 
besloten concours zijn beoordeeld. Zooals ik reeds in 
1879 zei, waren het drie makelaars in assurantie, 
koffie en thee, en tabak, die zich den architect des 

s assumeerden. e deskundige heeft een 
groote verantwoordelijkheid op zich geladen, toen hij 
de uitvoering van de potloodschets, die geheel in strij d 
met alle eischen van het programma ontworpen was, 
aanbeval. 

Besloten prijsvragen zijn soms voor  de bevoorrechten 
niet te versmaden , omdat de deelnemers allen in geld, 
soms meer, soms minder  ruim beloond worden. Of 
de kunst met dat voorrecht, aan enkelen verleend, ge-
baat is, blijf t bij  mij  aan redelijken twijfel onderhevig. 

n sprak ik over  dit onderwerp met zekeren 
l  , en schold hem voor  al wat leelijk 

is, toen hij  beweerde, dat hier  het stelsel van uitslui-
ting bijzonder  goed kan werken. „Foei , waarde heer," 
voegde ik hem dan toe , „wat verdedigt gij  ?
is de dood voor  de kunst en vaak ook voor  den kun-
stenaar. Vooral bij - of Gemeentezaken werkt 
dit systeem verderflijk , en grijp t in de heiligste be-
langen van het volk, waarvan teder  zoon tot zekere 
hoogte gelijke rechten heeft en deze mag doen gelden. 
En daarom keur  ik het besloten concours ten strengste 
af, voor  alle openbare gebouwen, waarbij  alle inwoners 
gelijk zijn. Want de bewoners van een stad, die allen 
bijdragen tot stijving der  kas, mogen niet op zijde 
worden gezet, daar  waar  van hunne kundigheden en 
diensten parti j  getrokken kan worden, om één enkele 
te bevoordeelen. k keur  iedere uitsluitin g af, omdat 
ze in strij d is met alle wetten van opvoeding, bescha-
ving en recht!" 

n voere mij  niet tegen, dat de beperkte prijs-
vragen op bouwgebied een noodzakelijk gevolg zijn 
van de weinig beteekenende uitkomsten, die de open-
bare mededinging totnogtoe leverde! 

Nog minder  bewere men, dat steeds competente 
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bouwmeesters gekozen worden voor  een besloten con-
cours , omdat zij  nooit of zelden optreden in een 
publieken wedstrijd! 

Want ik vraag u ,  geeft den uitverkorenen dat 
brevet van bekwaamheid? e of gene kennis, een 
oom, een tante, een huishoudster, broer  of neef. 

, op deze wijze wordt men maar  niet zoo op-
eens tot genie gepromoveerd. Vandaar, dat reeds 
menig resultaat van een besloten concours erg is tegen-
gevallen ; men denke aan dat voor  het Concertgebouw ! 

n was vaak te recht of te onrecht zeer  weinig 
gesticht over  de uitspraak der  Jury. 

e ontevredenheid had voorkomen kunnen worden, 
nl. door  het benoemen van een goede Jury. e moet 
deze dan worden benoemd ? r  de  zeken 
en door  niemand anders, vooral bij  een besloten prijs-
vraag. t is zeer  verkeerd, de namen der  Juryleden 
vooraf bekend temaken. (-) e prijsuitschrijver s sluiten 
hiermede altij d dezulken uit, die zich ongaarne over-
geven aan een beoordeeling door  mannen, met wier 
kunstrichtin g of manier  zij  zich niet vereenigen kunnen. 
Wordt de Jury dus bij  meerderheid van stemmen be-
noemd door  de inzenders van antwoorden, dan zijn 
de belangen, zoo van prijsuitschrijver s als mededingers, 
het beste gewaarborgd. 

n geachte vriend Weissman heeft in de eerste 
 van dit jaar  een flink  stuk geplaatst over 

prijsvragen en breekt een lans tegen vele ongerechtig-
heden en verkeerde usantiën, keurt evenals iedereen 
de kinderachtige medailles af en geeft den Juryleden 
menigen wenk. j  weidt echter  niet uit over  de 
zoogenoemde ideaal-prijsvragen ) en hare beantwoor-
ders, meestal jongelieden in het vuur  hunner  illusiën 
en belust op eer  en lauweren. Ook had hij  nog kun-
nen vermelden, dat bij  alle prijsvragen
beantwoorde rs en zeer  vreemde ontwerpen zich voor-
doen , waardoor  soms veel tot verontschuldiging van 
Juryleden kan worden aangevoerd. n stelle voor-
waarden aan de Juryleden, maar  ook aan de inzen-
ders , want anders wordt men zeer  onrechtvaardig en 
eenzijdig. 

Beide eigenaardigheden komen bij  kunstwedstrijden 
niet te pas. k wil het graag gelooven, dat vele Jury-
leden gebreken hebben, maar  ook vele inzenders zijn 
verre van de volmaaktheid verwijderd. Wilde ik van 
dit laatste staaltjes mededeelen, ik zou mijne lezers 
doen schudden van lachen. 

Wanneer  de programma's door  de opstellers onder-
teekend worden , moet dit althans niet ex officio, maar 
uit volle overtuiging zijn. 

n toch kunnen de mededingers tenminste vooraf 
oordeelen, welken weg zij  te bewandelen hebben en 
wie zij  als Juryleden verkiezen zullen. Fn als deskundigen 
de voorwaarden vaststellen, is de weg afgesneden voor 
elke zotternij  of buitensporigen eisch, dan zijn dc rechten 
der inzenders goed gewaarborgd en is iedere latere 
klacht of critiek ongemotiveerd. 

(s) t zijn wij  met den pachten schrijver  niet eens.
(*) e categorie werd mede in ons eerste nummer besproken, en 

tamelijk uitvoerig. td, 

Voor mij  heeft het besloten concours geen reden 
van bestaan, want het is  het  en

 Achten de prijsuitschrijver s een openbare prijs- ' 
viaag niet noodig, welnu , dat zij  dan den weg volgen 
door  de n van het onlangs te Amsterdam ge-
bouwde s ingeslagen, die 
één man benoemden , die zich tot aller  tevredenheid 
met het werk belastte en het tot een goed einde bracht. 

Wanneer  ik denk aan den treurigen afloop van open-
bare prijsvragen, dan vraag ik mij  zeiven af, of het 
niet beter  zou zijn, dat alle lichamen, waar  verschei-
dene personen iets te zeggen hebben, als zij  tot een 
bouwwerk besloten, maar  bij  stemming uitmaakten, 
wie de begunstigde zou zijn. Wie dan de meeste 
vrienden en bekenden naar  de vergadering weet te 
zweepen , is de man, en op die wijze kan men heel-
wat critiek ontgaan. 

Op de bovenbeschreven wijze wordt, zoo hierte-
lande als in den vreemde, zóóveel gedaan , dat men 
gevoeglijk ook zoo zou kunnen handelen, waar  er 
sprake is van een nieuwe stichting, hetzij  museum, 
concertzaal, beurs- of kerkgebouw, sociëteits- of schouw-
burglokaal. 

Fr is nog een vraag van gewicht in deze prijsvraag-
materie te bespreken en wel deze: t de prij s bij 
iederen wedstrijd worden toegewezen, al of niet ? 

k kom hier  op een glibberig pad, waarop menig-
een is uitgegleden of een „fau x pas"  maakte. 

Stel , er  is een prijsvraag uitgeschreven. t pro-
gramma zit flink  in elkaar  en , o wonder, de bouwsom 
is niet te laag bepaald. e uitschrijven koesteren 
degelijke plannen en er  komen vele antwoorden in. 
Enkelen zijn zelfs uitmuntend. n zulk een geval is 
er  toch altij d een als n". 1 te signaleeren. Welnu, 
in zulke gevallen moet er  bekroond a orden . al heeft 
n°.  ook enkele gebreken. 

t niet-bekronen is in vele gevallen een doorn in 
het oog van vele mededingers geweest. Zij  zeiden, 
dat de prijsuitschrijver s ekonomiën wilden maken, of 
wel dat een „parlevinkend "  architect tusschen de scher-
men zat, die, na inzage der  plans,

 om daarna met den bouw te gaan strijken. 
Veeltijds is dit dan ook geschied. Ja, er  zijn zelfs 

voorbeelden te noemen, dat Juryleden sterk hebben 
geijverd voor  plans, die ze onder  hunne oogen 
hadtien zien vervaardigen , of dat, onmiddellijk na de 
inzending van hun ongunstig rapport , hun werd ver-
zocht nieuwe plans samen te stellen, en dat ze deze 
opdracht grif aannamen. Ongaarne laat ik u achter 
de coulissen kijken , want dat zou meer  aardig dan 
nuttig voor  u zijn. 

m ik ben van oordeel, dat er  altij d bekroond 
 worden , of minstens door  de Jury kan worden 

gezegd: dit ontwerp is het beste en past in het kader 
van de prijsvraag beter  dan elk ander. 

e Jury stelle de prijsuitschrijver s in verbinding 
met hem die no. 1 is, deele dezen mee wat ze van zijn 
arbeid zegt, voege er  opmerkingen bij  en drage dezen 
ontwerper, als de laureaat van den wedstrijd, den 
bouw op. 
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s deze handelwijze plichtmatig bij  practische prijs-
vragen , veelmeer is bekroning zaak bij  esthetische 
prijsuitschrijvinge n , tenzij  dc antwoorden der  mededin-
gers verre n critiek zijn. Vaak is dit liet ge-
val , want iedereen doet maar bij  prijsvragen mede, al 
heeft hij  nog geen studie genoeg gemaakt. j  wil 
probeeren , is dikwerf al te ingenomen met zijn arbeid, 
wordt korzelig als zijn werk terzijde wordt gelegd. 

n eischt een cursus van de Jury in een dergelijk 
geval. (') Onbillijke r  vraag is niet tc doen. k zelf 
schreef dikwijls , als beoordeelaar  , rapporten van 30 a 40 
bladzijden en zelden had ik er  eenige satisfactie van; 
slechts een paar  malen kreeg ik er  een bedankje voor. En 
daarom, laat een Juryrappor t beknopt en bondig zijn, 
en de ontwerpen naar  rangorde in verdienste opgeven. 
Juryleden zijn geen docenten. n roeping ligt hooger, 
want zij  vertegenwoordigen  en

, tenminste in normale omstandigheden. ) 
Er is voor den bouwmeester  geen beter  middel om 

zich te doen kennen dan door de beantwoording van 
prijsvragen en de publieke tentoonstelling van zijn werk. 
Velen hebben daaraan hunne positie te danken. t 
de bouwmeester  bij  het gunstig oordeel des publieks 
een paar  kruiwagens , een paar  vrienden bij  „d e pers", 
dan is zijn naam gemaakt. j  heeft veel werk, wat 
hem voor  gezin en beurs zeer te stade komt, want 
bijna alle quaestiën lossen zich in deze beide factoren 
op. t hij  dit alles, cn laat hij  violen zorgen, dan 
blijf t hij  in het duister  en onbekend, en het bestellend 
publiek zal hem geen opdracht doen, hem geen twee 
steenen op elkaar  laten metselen. En omdat allen 
dat toch wel willen , behooren overal, waar het maar 
eenigszins mogelijk is , publieke prijsvragen uitgeschre-
ven te worden, met tentoonstelling daaraan verbonden. 
Vooral geen besloten prijsvragen! r  wordt alles te 
veel binnenskamers afgedaan cn kan één enkel man 
te veel zijn invloed doen gelden. 

e bouwkunst is, meer  dan eenige andere, publiek 
domein. e producten geven den graad van bescha-
ving ccner  gemeente, provincie of rij k aan. 

k heb u mijne meeningen doen kennen over het 
wedstrijden in dc bouwkunst, cn zal u eenige wenken 
mededeelen, die wellicht voor  vervolg van tij d niet 
van belang ontbloot zijn of wat meer  tevredenheid 
kunnen geven. Zij , die eerlijke bedoelingen hebben, 
versmaden nooit het reglementeeren, dat in hoofdzaak-
mij  zeer  noodig voorkomt, zoowel voor de zooge-
naamde edele, als onedele

e rechten van uitschrijvers, van mededingers en 
van Juryleden behooren te worden gewaarborgd door 
vaste bepalingen. 

Vergun mij  u een twaalftal voor te dragen. 
t ons daarover  later  spreken, opdat er  iets goeds 

en practisch uit volgen kan. Zij  zijn deze : 
. t k der  Nederlanden en iedere corporatie 

op publiek terrein zijn zedelijk verplicht, bij  prijs-

(*) Een uitgebreid rapport , geen cursus, wordt in dergelijke gevallen 
gewenscht.

(s) Bij  eene dergelijke hooge opvatting van hun roeping zullen de 
Juryleden ook zeker  niet tegen wat schrijven opzien, dat ongetwijfeld, 
al leeraart het niet, nuttig op de mededingers zal werken.

vragen voor  gebouwen van omvang, de mededinging 
algemeen te stellen. Beperking in deze zal schaden 
aan de kunst en hare beoefenaren. 

2". Voor  monumentale publieke gebouwen breide 
men de gelegenheid der  mededinging tot het buiten-
land uit; bij  lokale bouwwerken zal die tot  leiden. 

3". Elke prijsvraag behoort door  minstens twee 
deskundigen te worden opgesteld, naar de eischen en 
in verband met de opgaven van de prijsuitschrijvers , 
ingevolge een schetsontwerp in maat, dat geheim 
moet blijven. 

4". e bouwstijl en het constructiestelsel behoort 
te worden vrijgelaten. c bouwsom, die bepaald wordt, 
moet proefhoudend zijn en zich gronden op een be-
hoorlijk e begrooting. 

5 . e uit te loven prij s moet in geld zijn en over-
eenkomen met minstens 1 percent van de bouwsom 
voor  teekeningen op 1 a 100 en op 2 percent als er 
bestek, begrooting en details bij  worden verlangd. 

e prij s wordt afgetrokken van het bedrag voor  den 
bouw te betalen aan den bekroonde, als hij  met de 
uitvoering van zijn ontwerp belast wordt. 

e levering van teekeningen op grooter  schaal als 
de vermelde worde niet geëischt, als te zijn overbodig 
voor de beoordeeling en den wedstrijd. 

6'. c Jury moet worden benoemd , voor  de grootste 
helft door de mededingers , voor de kleinste door de 
uitschrijver s en moet bestaan uit deskundigen of spe-
cialiteiten. e benoemden ter  eener  en ter  ander  zijde 
kiezen zich ieder een lid. n aantal is bepaald op 
3 , 5 en 7, al naar  gelang van den omvang der  prijs-
uitschrijving . 

7". Een of meer van de deskundige stellers van 
het programma nemen in de Jury zitting. 

All e leden van deze ontvangen — vooraf te be-
palen — restitutie van reisgeld en onkosten benevens 
een honorarium, tc verdeelen onder  allen en zijnde
percent van de bouwsom van 't programma. 

e rapportsteller  en secretaris van dc Jury ontvangt 
een vergoeding, gelijkstaande met die van twee leden. 

8". e prijsdingendc ontwerpen worden publiek en 
minstens voor  acht dagen tentoongesteld. t Jury-
rapport of de uitspraak ligt daarbij  ter  inzage. Elk in-
zender  ontvangt een  daarvan. 

9". e juryleden zijn verplicht in hun rapport of bij 
hunne conclusie de rangorde in verdienste der  ontwerpen 
mede te deelen en het  voldoend antwoord aan 
tc geven , dat  moet worden bekroond, tenzij 
er  overwegende redenen voor het tegendeel bestaan. 

Premiën zijn in geld, en worden door de Juryleden 
bepaald. c ontwerpen blijven (behalve de bekroonde) 
eigendom der  inzenders. n geen geval mogen de 
prijsuitschrijver s hiervan gebruik maken. 

10 . e inzenders blijven verantwoordelijk voor 
hunne bcgrootingssom. Geen considcratiën ofconces-
siën worden door dc Jury in overweging genomen of 
verlangd. r  ontwerp, dat bij  meerderheid van 
stemmen der  Juryleden blijk t in strij d te zijn met het 
programma, wordt van mededinging uitgesloten en 
niet schriftelij k beoordeeld. 

ll" . c uitspraak van de Jury is  en 
geschiedt met meerderheid van stemmen, voor  rijks -
en openbare gebouwen in het publiek. 

k mededinger  verbindt zich, het rapport en de 
uitspraak te honoreeren als voormeld. 

e leden van dc Jury mogen van geen mededingend 
antwoord kennis dragen , en verbinden zich in geen ge-
val eenige opdracht der  prijsuitschrijver s aan tc nemen, 
in zake den wedstrijd, dien zij  hebben beoordeeld. 

12 '. e prijsuitschrijver s verplichten zich , den bouw 
op tc dragen aan den bekroonde, of bij  weigering 
van dezen aan den naastbijkomenden mededinger, al-
thans wanneer  deze dc waarborgen van practische be-
kwaamheid en trouw (ter  beoordeeling van de Jury-
leden of van hem, die als deskundig consulent in dienst 
der prijsuitschrijver s wordt gesteld) kan bijbrengen. 

n alle gevallen , in dit twaaftal artikelen  vermeld, 
besluit de Jury bij  volstrekte meerderheid van stemmen. 

t zijn de twaalf voorwaarden, die ik noodzakelijk acht. 
Wij  zijn verplicht, ons kunstvak zoo hoog mogelijk 

op te houden , opdat het niet vervalle tot die droge, 
armzalige beroepen , waarbij  loven cn bieden , afdingen, 
intriges en onedele concurrentie maar al te vaak een 
hoofdrol spelen. 

Zeggen wij  met Jezus Sirach , hoofdstuk X vers : 

En wat wij  onder  meer  ook noodig mochten hebben 
vergeten wij  nooit die gulden spreuk onzer fiere vaderen: 

A E T A 
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Na opening der  vergadering worden dc notulen ge-
lezen en goedgekeurd, en de nieuwe leden, voor het 
eerst ter  vergadering tegenwoordig, geïnstalleerd. 

t ledental nam, blijkens bericht van den le-Se-
cretaris, weder toe. 

Op de uitgeschreven prijsvraag voor een gesmeed-
ijzeren deurpaneel in den 16e-eeuwschen -
stijl kwamen 14 antwoorden in, waarvan de meesten 
zeer  verdienstelijk. 

e heeren n en Gelders worden, na ballotage, 
als gewone leden aangenomen. 

e heer A . W. Weissman houdt nu zijne aange-
kondigde bijdrage over de St.-Bavokerk te . 

Na een historisch overzicht van de verschillende bouw-
perioden gaat spreker  over  tot de beschrijving der  kerk 
en der  fraaie kerkmeubclen, die het inwendige versie-
ren. e belangrijke studie, die wij  in haar  geheel in 
ons orgaan zullen opnemen, werd door  photographieën 
en ter  plaatse vervaardigde schetsen toegelicht, terwij l 
ook de vanwege het k gemaakte opmetingen , op 
voordracht van het eerclid Jhr. . Victor  de Stuers, 
door  Z. . den r  van Binncnlandsche Zaken wel-
willend ter  beschikking van den spreker  gesteld wa-
ren , en veel bijdroegen tot verduidelijkin g van het 
gesprokene. 

e heer  Weissman bracht hulde aan den heer e 
Stuers, waarmede door  alle aanwezigen werd ingestemd, 
en ontving na afloop zijner  lezing den dank der  Ver-
gadering. 

r  den heer  Wijnstok was als kunstbeschouwing 
gezonden het prachtwerk: r  Jahrmarkt des , 
terwij l de heer i Gazar  photographieën van Schlütcr's 

n r r  am Zcughausc zu Berlin" , 
en dc heer  Tymon r afbeeldingen van het Parle-
mentsgebouw te Ottowa in Canada deed circuleeren. 

n kunstgevers wordt dankgebracht en als alge-
meene prijsvraag wordt uitgeschreven n buiten-
verblijf. "  Als prij s is beschikbaar  gesteld de compleete 

e é par " 
Nadat nog de heeren t als kunstlievend, en -

lenkamp en Boomgaard als gewone leden zijn voorge-
gesteld, wordt de vergadering gesloten. 

T GEBOUW J VOO
N N STAN  T E . 

t nieuwe gebouw, door  de j  voor  den 
Werkenden Stand gesticht, ontworpen en uitgevoerd 
door den heer . Beirer, architect alhier, nadert zijn 
voltooiing. Sedert eenigen tij d zijn de steigers verdwe-
nen en heeft ieder  beschouwer kunnen genieten van de 
keurige facade. n berg- en baksteenbouw opgetrok-
ken , fijn  in details en flink  in verhoudingen, mag deze 
gevel een der  best geslaagde genoemd worden, die in 
den laatsten tij d te Amsterdam verrezen. 

t metselwerk der  gevels bestaat uit r  kunst-
metselsteen , welker  kleur  moeilijk door  eenig buiten-
landsch fabrikaat zal overtroffen worden; over  de deugd-
zaamheid zal de tij d uitspraak moeten doen. 

e witte zandsteen, aan deze gevels toegepast, is 
Savonière , voor de benedenverdieping r steen. 

t fries der  hoofdlijst is met glasmozaïek versierd, 
uit de welvoorziene magazijnen van den heer  Carl Wcber 
alhier. e windwijzer  en de crètes op den kaprand 
zijn van gedreven zink vervaardigd. 

e inwendige ruimt e is bestemd voor de Adminis-
trati e van de verschillende afdeelingen der , 
het onderwijs en andere zaken, welke zij  zich ten doel 
stelt en die vroeger op verschillende plaatsen der 
stad verspreid waren. 

t sousterrain , dat zich onder het middelgedeelte 
bevindt en door een afzonderlijken ingang van achteren 
bereikbaar is, dient tot bergplaats van wagens en ge-
reedschappen van de Afdeeling Straatreiniging, terwij l 
hier  tevens een drietal coloritëres zijn geplaatst, die 
het geheelc gebouw met heete lucht zullen verwarmen. 

Van de verdieping beganen grond zijn de vier  eerste 
zalen bestemd tot sociëteit voor de leden der -
schappij  , het middelgedeelte voor  avondtcekcnschool, 
terwij l het achtergedeelte het kantoor  der  straatreiniging 
en den ingang der  scholen bevat. 

Naar de bovenverdiepingen voert aan de achterzijde 
van het gebouw een brandvrij e trap, van hardsteen en 
ijzer  saamgesteld; in het voorgedeelte is de hoofdtrap 
van blank eiken- en Amerikaansch grenenhout ver-
vaardigd, en rust in de verschillende verdiepingen op 
stijlen, door  opengewerkte bogen verbonden. Een even-
eens van blank hout bewerkte leuning geeft een sier-
lij k aanzicht aan deze trap. 

Achter de ruime vestibules en voorzalen op de iste 
verdieping is dc groote gehoorzaal gelegen. e zaal 
is bestemd voor de volksvoordrachten en andere uit-
voeringen der ; zij  kan ongeveer  1000per-
sonen bevatten. 

l deze zaal uit den aard der  zaak eenvoudig 
werd behandeld, maakt zij  een zeer  aangenamen indruk , 
en is goed verlicht door  hooge, met geschilderd glas 
bezette vensters. 

Op dezelfde verdieping bevindt zich aan den voor-
gevel een kleine gehoorzaal en aan den achtergevel de 
bestuurskamer. 

Op de tweede verdieping , gedeeltelijk door  de groote 
en kleine gehoorzaal ingenomen , zijn verder  aangebracht 
dc woningen voor  kastelein en concierge. 
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Op dc derde verdieping is op een borstwering van 
ongeveer  3 . de kap, uit grenenhout bestaande, 
gedeeltelijk zichtbaar  gelaten en blank bewerkt met 
schuine kanten en lijsten. e lokalen, welke zich hier 
bevinden, zijn bestemd voor  dagteekenschool voor  meis-
jes en tevens voor  industrieschool. Zij  zijn ruimschoots 
verlicht en flink ingericht. 

t gebouw moest natuurlij k weder  met stoom wor-
den gemaakt. n ruim één jaar  werd het geheel ge-
bouwd en voltooid door  den heer  B. van Buuren , aan-
nemer alhier. 

 gebouw is een der  weinige goede resultaten, ver-
kregen door  het uitschrijven eener  prijsvraag, en met 
voldoening zullen de Bestuurders der j 
voor  den Werkenden Stand hun tij d en moeite beloond 
gevoelen, die zij  zich getroost hebben, om een derge-
lij k en goed doorwerkt programma voor  die prijsvraag 
op te stellen. 

e deze , welke door  hare uitste-
kende prijsvraag de Bouwkunst weder  een schrede ver-
der bracht, met haren nieuwen zetel een tijdper k van 
verhoogden bloei intreden en haar  nuttigen en edelen 
werkkrin g meer  en meer  uitbreiden, zoodat haar  ge-
bouw als een waardig monument van de gezonde phi-
lanthropic der  negentiende eeuw tot ons nageslacht zal 
spreken. 

E G V A N ,
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e beide voorbeelden, die wij  ten slotte zullen kiezen , 
om aan te toonen hoe moeilijk het is de belangen 
van de nijverheid met die van de openbare gezondheid 
in overeenstemming te brengen , zullen wij  ontleenen 
aan de geschiedenis van twee belangrijke takken van 
nijverheid, die met den landbouw en de volkswelvaart 
in het nauwste verband staan: de bewerking van den 
aardappel en de bewerking van het vlas. Beide takken 
van nijverheid worden in sommige provinciën op groote 
schaal uitgeoefend , beide brengen veel toe tot veront-
reiniging van lucht en water. 

e fabrieken, wier  grondstof van bewerking aardap-
pelen zijn , hebben sinds ongeveer  een vierde van een 
eeuw uit een medico-politisch oogpunt een onderwerp 
van studie uitgemaakt van den geneeskundigen inspec-
teur  voor  Friesland en Groningen, den heer . . Al i 
Cohen, te Groningen. Sinds 1859 heeft hij  daaiover 
verscheidene belangrijke memories het licht doen zien, 
meest allen ingevolge opdracht van Gedeputeerde Staten 
voor  de beide genoemde provinciën. Aan deze memo-
ries en aan eenige nadere, door  den schrijver  mij  wel-
willend verstrekte persoonlijke inlichtingen zal ik het 
een en ander  ontleenen, dat tot maatstaf kan strekken 
voor  andere industrieën. 

t was naar  aanleiding van een concessie-aanvraag 
tot oprichting eener  aardappelmeel-, stijfsel- en siroop-
fabriek te , dat, vóór ongeveer  twinti g ja-
ren, door  den adviseur, op verzoek van Ged. Staten 
van Groningen , de vragen werden beantwoord: 1. welke 
afval bij  fabrieken, als waarvan hier  sprake is, voor- 1 

komt en in welke mate die aanwezig is; 2. welke de
nadeelen voor  de algemeene gezondheid kunnen zijn 
van dien afval, indien daarmede bezwangerd water  in 
slooten van bijzondere personen of in publieke wateren 
afvloeit, hetzij  de afval op het terrein der  fabrieken 
geheel of hoofdzakelijk teruggehouden wordt; c113.de 
beste wijze, hoe die nadeelen voor  de algemeene ge-
ZOnJheid zijn te voorkomen, niet alleen zonder  de be-
langen van de fabrieksnijverheid of van hare uitoefe-
naren te benadeelen , maar zelfs der  nijverheid bepaal- 1 

delijk nuttig te zijn , teneinde zoodoende 4. geleidelijk en 
als vanzelf te komen tot het advies, dat gevraagd is. (') 

Teneinde niet te uitvoerig te worden, zullen wij  vol-
staan met hier  slechts de conclusiën verkort mede te 
deelen, waartoe de adviseur  blijkens zijn rapport is 
gekomen. 1". Bij  die fabrieken komt in geenszins ge-
ringe mate afval voor; waaruit 2". alleszins nadeelen 
kunnen cn moeten voorkomen, wanneer  die afval af-
vloeit in wateren; 3". dat die nadeelen, uit den aard 
der zaak, plaatselijk in hooge mate zich kunnen en moe-
ten openbaren, wanneer  (zooals het plan was) de afval op 
het terrein zelf gedurende geruimen tij d wordt terugge-
houden en verzameld . zoodat bij  keuze nóg aan het vrije-
lij k afvloeien in publieke, althans eenigszins stroomende 
wateren de voorkeur  zou moeten worden gegeven; 5 . 
dat het verbod gehandhaafd moet worden, het met den 
afval bezwangerde water  in de naburige wateren te 
doen afvloeien; 6". dat die afval op het terrein der 
fabrieken behoort te worden teruggehouden met het 
doel, dit zoo spoedig mogelijk te verwijderen en wel 
op zoodanige wijze, dat 8". het meer vaste gedeelte 
in een reservoir  bezinke en daarna geregeld verwijderd 
worde en het bovenkomende meer  gefiltreerde gedeelte, 
vervolgens kunne afvloeien in het naastbij  gelegen, 
voor  den publieken dienst bestemde kanaal, dat 9'. op 
deze wijze alle in het rapport ter  sprake komende be-
langen zich het gevoeglijkst en best laten vereenigen. 

n 1870 kreeg de heer  Al i Cohen, toen als inspec-
teur  van het geneeskundig staatstoezicht, opdracht van 
Ged. Staten der  prov. Groningen tot het doen van na-
dere onderzoekingen en proeven, desnoods op groote 
schaal, betrekkelijk  het bederf van de kanalen in 
een aanzienlijk gedeelte van de provincie, tengevolge 
van het daarin afvloeien van het afvalwater  der  talrijk e 
en aanzienlijke fabrieken, die aardappelen tot grond-
stof bezigen, en 2'. de middelen om het daardoor 
ontstaande kwaad op te heffen of te voorkomen. 

j  werd in zijn onderzoek toen bijgestaan door  drie 
scheikundigen. t onderzoek werd nu ingesteld met 
het oog 1". op de benadeeling van tien openbaren ge-
zondheidstoestand en 2". op den last of hinder, dien 
de bewoners der  kanaaloevers ondervinden. 

t bleek toen, dat het kanaalwater  als drinkwater 
geheel ongeschikt was; het was donkergekleurd, stin-
kend, slecht van smaak en vermengd met een groote 
hoeveelheid rottende organische stoffen. Neemt men 
nu in aanmerking, dat de kleine schipperij  en vele 
bewoners der  veenkoloniën genoodzaakt zijn kanaal- of 
diepwater  te gebruiken, dan kan het wel niet niet mis-
sen , dat zulk bedorven water  schadelijk op de gezond-
heid zal werken. r  ook dan nog, wanneer  de ge-
legenheid bestaat hekier  drinkwater  te krijgen, blijf t 
de last of hinder, dien de bewoners der  kanaal-
oevers ondervinden, want het water  is voor  schrobben 
en spoelen schier  onbruikbaar, afgezien van hetlucht-
bederf, dat mede het gevolg is van het bederven des 
waters. 

Al s naaste oorzaak van het waterbederf wordt de 
afval genoemd, vooral het water, dat bij  het eerste 
bewerken van het meel afvloeit, in geringe mate ook 
het waschwater. 

Van de vaste stoffen, in het afvalwater  aanwezig, zijn 
het eiwit, de gom en de zouten in water  oplosbaar. 

t oplosbare en opgeloste eiwit gaat geheel met het 
water  mede en in dat eiwit wordt een stof aangetrof-
fen, die met een bijzondere gemakkelijkheid in rottin g 
overgaat, bij  de rottin g velerlei onaangename gassoor-
ten ontwikkelt en tevens de rottin g van andere bewerk-

{') n de provincie waren in  /es fabrieken, waarin tie aardappel 
als grondstof van bewerking werd gebruikt f en alleen in  stokerijen 
(van moutwijn) werden . aardappelen Verbruik t 

10 t 1883.  E O P  F  E . 99 

tuigde stoffen in hooge mate begunstigt. Niet alleen 
in zijn aard, maar  ook in dc hoeveelheid, waarin het 
eiwit in het afvloeiend fabriekswater  gevonden wordt, 
ligt een ernstige bron van waterbederf. n de 11 des-
tijd s aanwezige fabrieken, waarvan alleen te Veendam 
7, wordt in de campagne van 100 dagen 1 '/, milli -
oen . aardappelen verwerkt, waarin naar  schatting 
1,800,000 . eiwit, dat in het diepwater  wordt uit-
gestort. e schatting geldt nog wel het gedroogde 
eiwit. 

Vervolgens werd nagegaan, door  welke middelen dat 
bederf kan worden voorkomen of weggenomen. Uit 
een reeks van proefnemingen, in dc fabriek en in het 
laboratorium (in het klein) genomen, bleek: 1". dat 
het afvalwater  van de aardappelmeel-fabrieken in prac-
tischen zin kan gezuiverd worden door  verhittin g cn 
daarop volgende mechanische scheiding; 2°. de kosten 
kunnen, althans ten deele, worden gedekt door  het 
verkregen eiwit; 3". dat, wanneer  het water  door  stoom 
verhit wordt, nog meer  van de kosten gedekt wordt 
door  het verkregen zuivere water, dat tot afwasschen 
kan dienen; 4". dat het wenschelijk is, een nader  on-
derzoek in te stellen naar  de bruikbaarheid van het 
verkregen eiwit. 

e beantwoording van het laatstgenoemde punt werd 
in een volgend rapport in het jaar  1872 geleverd. 

Proeven hebben geleerd, dat die stof o. a. waar-
schijnlij k bruikbaar  is voor  het animaliseercn van 
katoen, teneinde dat geschikt te maken tot het opnemen 
van kleurstoffen. r  de beantwoording dezer  vraag 
ons evenwel niet rechtstreeks belang inboezemt, zullen 
wij  ons meer  bepalen tot de beantwoording der  vragen, 
voorkomende in een derde rapport van het jaar  1874: 
l" . welke van de verschillende voorgestelde middelen, 
wat betreft hunne werkzaamheid tot het zuiveren van 
het fabriekswater, practisch uitvoerbaar  zijn? 2". hoe-
hoog kunnen de kosten geraamd worden voor  het 
zuiveren van het bedoelde fabriekswater? 

Ter beantwoording van de eerste vraag werden ver-
schillende proeven genomen: het filtreeren van het 
afvalwater  door  turfmol m ; het vocht bleef onveranderd. 

r  eene turflaag; het procédé ging te langzaam. 
Ook het neerploffen met looizuur  bevattende stoffen 
leidde niet tot het beoogde doel. t neerploffen van 
het eiwit door  middel van ijzerchlorid e beantwoordde 
daaraan wel. 

Eindelij k werden proeven met verwarming van het 
fabriekswater  genomen. n verkreeg van 18
water, per  liter  11,2 gram stremsel. t stremmen 
van het afvalwater  van 100,000 . aardappelen, de 
jaarlijksch e consumtie voor  een matige fabriek, zou 
echter  jaarlijk s misschien ƒ 6 0 00 aan brandstof kosten, 
behalve het onderhoud der  toestellen en het arbeids-
loon. Bij  goed ingerichte verwarmingstoestellen zouden 
de kosten over  't geheel tot / 5000 gereduceerd kunnen 
worden. Als bron van inkomsten heeft men dan het 
onzuivere gestremde eiwit, waarvan de productieprij s 
op ƒ 4 per  100 kilogram werd berekend. 

Ten slotte werd voorgesteld nabijgelegen gronden met 
het afvalwater  der  fabrieken te bevloeien, naar  het 
voorbeeld van sommige fabrieken van dien aard in 

. t eigenlijke afvalwater  zou daarbij  tot 
25 pCt. van het thans gebruikelijk e moeten worden 
gereduceerd. 

e gelegenheid deed zich spoedig voor  door  de 
aanvraag om concessie voor  een fabriek te , 
waarbij  de concessionaris het plan had, het afvalwater 
voor  mestspecie te gebruiken. e fabriek was op-
gericht met het doel, om in de eerste plaats mest te 
maken ten behoeve van het land des ondernemers en 
in de tweede plaats om aardappelmeel te fabriceeren. 

e inspecteur  bezocht herhaaldelijk het terrein van 
de bedoelde fabriek. n 1875 was het bouwland, het 
naast rondom de fabriek gelegen , met het eerste afval-
water  der  aardappelen besproeid. 

e uitkomsten, zichtbaar  uit den oogst van de be-
vloeide stukken land, konden bevredigend en voldoende 
genoemd worden, daar  de haver  en de andere ge-
wassen op den geïrrigeerden grond blijkbaar  weliger 
en krachtiger  stonden, dan op de gronden daarom 
gelegen , die op de gewone manier  waren bemest. 

t den afval der  aardappelmeelfabrikage (geheel 
andere voedingsstoffen) werden runderen gevoed en 
geniest. t afvalwater  van de aardappelen werd over 
het land gebracht door  middel van houten goten. t 
trok gemakkelijk in den poreuzen zandbodem van 

, en een groot deel van de organische stof-
fen (vooral het eiwit) bleef in den bodem als een 
vliezige, kleverige massa, die na eenige maanden een 
zeer  sterken rottenden stank verbreidde. e fabriek 
heeft haren arbeid echter  gestaakt, omdat zij  geen 
baat vond bij  hare exploitatie. 

r  hiermede was het vraagstuk langs practischen 
weg, dat is op groote schaal bij  de exploitatie van 
een vri j  groote fabriek, nog lang niet opgelost, 

e inspecteur  had daarom in zijn rapport,  aan de 
Staten van Groningen in 1874 uitgebracht, in beden-
king gegeven, voorshands de zaak op haar  beloop te 
laten. j  deed dat te eerder, omdat 1". zijn voort-
gezet onderzoek hem had bevestigd in de meermalen 
uitgesproken overtuiging, dat, hoe onaangenaam en 
hinderlij k de stank ook moge zijn, die voor  zekere 
plaatsen gedurende zekeren tij d des jaars , het gevolg 
is vooral van het rotten van het aardappel-eiwit in de pu-
blieke wateren , de ziekte- en sterftestatistiek echter  niet 
aantoonen, dat door  dien stank positieve nadeelen wor-
den teweeggebracht, en 2". omdat hij  met deskundigen 
wenschte voort te gaan met het onderzoek, waarvan de 
uitkomsten reeds gebleken waren in beginsel juist te 
zijn, maar  omtrent welker  aanwendbaarheid in 't groot 
nadere onderzoekingen en berekeningen moesten ge-
daan worden. 

e zou de gelegenheid verschaft worden door 
het departement Groningen der  Nederlandsche -
schappij  tot bevordering van Nijverheid. e be-
noemde namelijk een drietal jaren geleden een com-
missie , bestaande uit scheikundigen , aardappelenmeel-
fabrikanten en eenige andere personen uit deze 
provincie, om proeven op groote schaal, dus aan een 
of meer  fabrieken , te nemen met eene scheikundige 
methode van zuivering van het afvalwater. e methode 
was de praecipitatie door  middel van chloorijzer. r 
omstandigheden, wier  vermelding hier  niets ter  zake 
doet, heeft die commissie , na een driejari g bestaan, 
een rapport uitgebracht, dat niet aan tie verwachting 
heeft beantwoord. Wel-is-waar  is dit niet door  werk-
zaamheid gebleken, want de bewuste proeven werden 
niet op groote schaal genomen, o. a. omdat de fabri-
kanten geen weg wisten waar  te blijven met dien 
chloorijzer  bevattenden afval: op het land zou men er 
niet mede terecht kunnen en chemisch het ijzer  er  we-
der uitscheiden was de moeite niet waard. 

e voornaamste practischc deskundigen houden vol, 
dat verhittin g nog de eenige uitvoerbare methode is. 

n deze richtin g zal wellicht weder  een poging be-
proefd worden. 

Ziedaar  nu de lange lijdensgeschiedenis van het 
waterbederf, alleen door  dezen tak van nijverheid , in 
dien betrekkelijk geringen omvang. 

n is het aantal fabrieken, die den aardappel 
als grondstof verwerken, in de provincie Groningen 
en wel allen op een en hetzelfde kanaal of zijn zij-
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takken haar  afvalwater  loozende, sinds 1858 van zes tot 
 toegenomen , gezamenlijk met een stoom-

vermogen van 771 paardekracht werkende. 
Een dergelijke geschiedenis is aan de exploitatie 

van de aardappelmeel- en siroopfabriek te m 
nabij n verbonden. Ook hier  worden sinds 
1862 klachten van de omwonenden vernomen omtrent 
den hinder  en den vermeenden en gebleken schadelij-
ken invloed, de laatste slechts wat betreft het sterven 
der visschen in het nabijgelegen vaarwater. 

Bij  herhaling werden daarin de geneeskundige amb-
tenaren gehoord. Gedeputeerden hebben jaren geleden 
de concessie verleend onder  uitdrukkelijk e voorwaarde , 
dat „van of uit het terrein der  fabriek, hetzij  onmiddel-
lij k , hetzij  langs omwegen, niets in kanalen, vaarten 
of slooten afvloeie dan

 water." r  concessionarissen zijn die voor-
waarde nooit nagekomen en beweren onmogelijk aan 
den gestelden eisch te kunnen beantwoorden. 

Een paar  jaren geleden is die zaak weder  in handen 
gesteld van den bovengenoemden geneeskundigen in-
specteur, die daarover  een uitvoerig, zeer  gemotiveerd 
rapport heeft uitgebracht, dat in hoofdzaak steunt op 
de overwegingen, vroeger  genoemd, en waarbij  weder 
het inachtnemen van een status quo werd aanbevolen, 
terwij l de fabrikant gehouden zal zijn, binnen zekeren 
termij n zooveel mogelijk afdoende maatregelen te nemen 
tot voorkoming van verder  waterbederf. 

. S. S'\ C. 

T EN E -
. 

Toen het, vóór  een veertigtal jaren, erop aankwam, zieh te doen 
verzekeren tegen gevaar  van brand, veroorzaakt door  het lichtgas of de 
ontploffing van het gas, waren de eischen der verzekeringmaatschappijen 
zoo overdreven, dat de hoofden van nijverheidsondernemingen aarzelden 
het gas te gebruiken, en het vraagstuk der verzekering is meer  dan 
ééns een hinderpaal geweest voor  de ontwikkeling der gas-nijverheid. 
Sedertlajig zijn alle verzekeringinaatschappijen van die dwaling terug-

gekomen; tegenwoordig is de minst dure premie voor  de met gas ver-
lichte inrichting, en dit t zich volkomen hegrijpen. 

t electrische licht, waarover  men begint te spreken, zal misschien 
in mededinging treilen tegen de andere kunstmatige wijzen van ver-
lichting; het is dus van zeer  groot belang, te weten waaraan de ver-
zekeringmaatschappijen zich blootstellen door  voor  haar  verzekerden de 
kansen van rampen aan te nemen, veroorzaakt door  het gebruik van de 
electriciteh tot verlichting van woonhuizen of werkplaatsen. 

n Amerika moet men cijfers zoeken die veel bewijzen, want in dat 
land heeft het electrische licht vele en vurige voorstanders. n van 
de laatste verslagen eener e verzekeringmaatschappii geeft ons 
omtrent dit belangwekkend feit zeer  merkwaardige bijzonderheden. 
Onder  de branden, aangestoken door  het electrische licht met den 

boog, heeft men bij  een-en-zestig fabrieken, verlicht door  elcctriciteit 
en verzekerd van den herfst  tot de maand i  twee-en-twin-
g waargenomen, waarvan echter  geen enkele ernstige schade heeft 

aangericht en die allen zeer  gemakkelijk gebluscht zijn geworden. 
Ziehier, hoe de ongelukken te splitsen zijn, die opgeteekend wer-

den gedurende dit tijdsverloop van negen maanden: acht zijn ver-
oorzaakt geworden door  den val van s gesmolten  of van 
kooldeeltjes, zelfs van de geheele stukken kool. e anderen komen 
voort, hetzij  uit den waterdamp, hetzij  zelfs uit het vloeibare water, 
dat in zekere gevallen het voertuig van het electrische vuur  wordt en 
dus een ernstig gevaar  uitmaakt —, een omstandigheid, die zeker  alle 
personen verwonderen zal, die vreemd zijn aan de onophoudelijk her-
haalde verrassingen, ons door  de electriciteit bereid. 

Nu eens was hel stof, dat zich opgehoopt had op een niet geïsolcer-
den draad, vochtig geworden en had een brug gevormd, waardoor  een 
boog den anderen geleider  bereikt heeft. Een andermaal is een balk, 
die de twee draden droeg, bijna geheel verbrand gewórden, omdat hij 
verrot was en zekere hoeveelheid vocht zich daarin had kunnen ophoo-
pen. n uitwerking van gelijken aard heeft zich voorgedaan onder 
een tunnel van baksteen. e boog, die er opgesteld was, heeft het 
gewelf niet kunnen beschadigen, maar  doordien de loop verkort was, 
is het dynamisch-electrische werktuig verbrand. 

l)e waterdamp, die altijd uit de stoomketels eener  ververij  ontsnapt, 
was verdicht geworden aan de zoldering tusschen de draden, die er 

waren OpgehangenJ tengevolge van zulk een oorzaak beeft men brand 
gehad in twee inrichtingen. 

Eindelijk is bij  vier  verschillende gelegenheden brand ontstaan door 
water, dat ontsnapt was uit de geleidingen of door  bedienden , die water 
gestort hadden op den plankenvloer, om hem schoon te maken. 

t onschadelijke van het eleclrische licht is dus alles behalve be-
wezen, want men heeft alzoo reeds meer  dan  »ƒ,. branden gezien 
door  het gebruik van dit licht, een gebruik, dat ons zeker  nog verwon-
derlijker  verrassingen bereidt. 

Ten slotte,  van den  Februari leerde ons, dat de heer 
Shaw, kapitein der brigade sappeurs-brandspui(gasten van de e 
hoofdstad, tijdens zijn bezoek, onlangs aan Botton gebracht, bevestig e 
dat, sedert de invoering van het eleclrische licht, bijna honderd bran-
den in n waren berokkend door  deze wijze van verlichting. 

d in het Journal de Geneve van  Februari jl. door . 
Colladon?). -H. 

. 
 van jongstleden  Februari ontleent aan  '/.en/ral-

blatt für Bauvcnvaltung het volgende bericht over  de doorloopende 
remmen bij  de Pruisische Slaatsbanen: „Op deze banen hebben, ge-
lijk bekend is, sinds jaren proeven plaats met snelwerkende remmen, 
dat is met remmen, die door  den machinist bestuurd worden, onder 

 uilsluiting der medewerking van den treinconducteur. e proeven 
 namen een aanvang in  bij  (iuntershausen, en werden later  op het 

! vak  talensec— n bij n voortgezet. Van  October
tot  April  werden eindelijk verscheidene remmen bij  de snel-

 treinen der Silezische baan gebruikt, waarbij  zes verschillende stelsels 
met elkander  om den prijs dongen. Na het einde der proeven kwam 
de met hel onderzoek belaste commissie bijeen, en gaf de meerderheid 
de voorkeur  aan den doorloopenden luebtdrukrem van den Amerikaan 

; Carpenter, die zich door  eenvoudige samenstelling, krachtige werking 
en het gering aantal dienstweigeringen onderscheidt. j  komt, 
dat hij, in tegenstelling van den rem , die bij  de Berlijn-
scbe Stadtbahn ingevoerd is, uit zich zeiven werkt, dat is in werking 
treedt, wanneer  bijvoorbeeld een deel van den trein zich afscheidt. 
e r  van Openbare Werken heeft de sluiting van een overeen-

! komst met den uitvinder  tot levering van de noodige remmen goedge-
keurd en bierbij  gelet tip de gelijksoortige uitrusting van de buiten-
landsche personenwagens, die in de snellreinen der Pruisische Staats-
 banen loopen. Voor  de lijnen van ondergeschikte beteekenis werd daaren-
tegen de lleberlein-rem aangenomen, die het medevoeren van goederen-

] wagens mogelijk maakt."  j. 

E . 
(A. et A.) . r  is hier  voor  het bou-

wen van een nieuwe . . kerk aan de -
drikkad e , naast de l voor  de Zeevaart , 
tusschen dc heeren y van m , Schmitz Jr. 
en A. C. Bleijs, beiden van Amsterdam, een besloten 
prijsvraag uitgeschreven. e heer  mocht 
den zegepalm wegdragen. Wij  weten niet of de be-
oordeeling door  een technische Jury plaats had , dan 
wel door  het r  zelf. 

(A. et A.) . Wij  waren in de gelegen-
heid bij  den beeldhouwer . Teixeira de , 
oud-leerling der e voor  Beeldende kun-
sten en lid van het genootschap, de twee kolossale 
beelden tc zien die eerstdaags op het verbouwde -
hotel geplaatst zullen worden. t stellen 17de eeuw-
sche kolveniers voor, ter  herinnering aan dc vroegere 
bestemming van den . Zij  zijn met veel breed-
heid behandeld, cn doen hun vervaardiger  eer  aan. 

t verheugt ons , dat meer  en meer  den vaderland-
schen beeldhouwers gelegenheid wordt gegeven, hun 
talenten tentoon te spreiden. 

G . 
e heer  P. J. . deelt ons mede, dat zijn bericht 

in zake deze prijsvraag door  ons niet juist is begrepen. 
e kubiekprij s is niet officieel vastgesteld , maar  wordt 

aan de ontwerpers overgelaten. 
— Naar  men verneemt, zal de heer . W. J. C. 

van de Wall Bake, wegens redenen van gezondheid, de 
betrekking van administrateur  der e -
Spoorwegmaatschappij  nederleggen. 
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. Onder  de verschillende concessie-aan-
vragen , voor  den aanleg en de exploitatie van stoom-
tramwegen , die in den laatsten tij d in deze provincie 
gedaan werden, behoort ook die van den heer  F. . 

n , ingenieur  der  Geldersche Stoomtramweg-maat-
schappij  , te 's-Gravenhage. e aanvraag betreft de 
verbinding van t met Vaals nabij  Aken, over 

, Valkenburg, Wijlré , Gulpen en Wittem. 
Bij  eene aanvraag van latere dagtcekening verzoekt 

de heer n ook vergunning tot het gebruikmaken 
van dc rijks - en provinciale wegen , om voornoemde 
tramweglijn van t uit over  Scharn en r 
door  te trekken tot Gronsveld. 

e definitieve ontwerpen, die bij  de beoordeeling 
der concessie-aanvraag, in de aanstaande Juli-vergadering 
van de Provinciale Staten , verciseht worden , zijn thans 
aan het gewestelijk Bestuur, toegezonden en men mag 
uit die Ontwerpen afleiden, dat het den ondernemer 
ernst is de uitvoering te verwezenlijken. 

e plans zijn nauwkeurig uitgewerkt en geven in 
alle opzichten een duidelijk overzicht van de werken , 
die, zoowel voor  de tramweglijn, als voor  het vrij e 
verkeer  op den weg met gewone voertuigen, moeten 
uitgevoerd worden. 

Ofschoon deze tramweg op zeer  korten afstand even-
wijdi g loopt aan den spoorweg , en 
bijgevolg aan een machtigen concurrent het hoofd te 
bieden heeft, wordt aan het totstandkomen der  zaak 
niet meer  getwijfeld, want de heer n is voorne-
mens nog in dit jaar  met het werk aan te vangen, 
wanneer  de concessie-aanvraag wordt toegewezen. 

n ander  nieuws op het gebied van tramwegen 
is het verzoek aan den , van verschillende 
Burgemeesters in , om te bevorderen, dat van 

e worde gesubsidieerd een systematisch net 
van stoomtramwegen in dit gewest. e juiste strek-
king van dit adres is niet recht duidelijk , en men zal 
daarom moeten afwachten tot hierover  meer  licht ver-
spreid is, alvorens een oordeel te vellen in hoeverre 
de zaak eenigermate uitvoerbaar  is. 

— Gelijktijdi g met de e e en 
Uitvoerhandel-tentoonstelling te Amsterdam -
tober), zal in bet nieuwe , onmiddellijk 
voor  het tentoonstellingsterrein gelegen en daartoe door 
den r  van Binnenlandsche Zaken beschikbaar 
gesteld, eene groote tentoonstelling van Oudheden wor-
den gehouden, waarin men zal trachten den vreemde-
ling het schitterend verleden van ons vaderland aan-
schouwelijk voor  te stellen. 

t denkbeeld daarvan is uitgegaan van het Comité 
van uitvoering van eerstgenoemde tentoonstelling, en 
voor  de verwezenlijking daarvan is het bereid groote 
offers te brengen. Wi l deze retrospectieve tentoonstel-
ling aan het doel beantwoorden, dan moet zij  tijdelij k 
binnen dc muren van het m vereenigen al het 
kostbaarste wat zich op dit gebied in den lande be-
vindt, maar  dan ook mogen er  geene kosten voor  de 
inrichtin g worden gespaard. -

r  bovendien wenscht dc Commissie in hare za-
len een plaats te kunnen geven aan allerlei kunstvoor-
werpen of voorwerpen van historische waarde, voorde 
XlX e eeuw vervaardigd, welke niet juist aan verzame-
laars, maar  aan liefhebbers toebehooren, die, wellicht 
omdat zij  slechts éen of enkele dier  voorwerpen kon-
den aanbrengen, te bescheiden zijn geweest zich bij 
de Commissie te vervoegen. Ook zulke voorwerpen 
kunnen van onschatbare waarde voor  deze tentoonstel-
ling zijn en zullen met erkentelijkheid door  de Com-
missie worden aangenomen. 

Voor  bewaring en bewaking in het brandvrij e museum-
gebouw zijn door  de Commissie buitengewone maat-

regelen getroffen. n van assurantie, vervoer  en 
verpakking neemt de Commissie voor  hare rekening, 
en bovendien geeft iedere inzending van eenig belang 
recht op een bewijs van toegang tot de tentoonstelling. 

. Verleden week werd door  den heer . Schaapman, 
in de Afdeeling t der Vereeniging tot BevorderingT«n Fabrieks-
en d in Nederland, een voordracht gehouden over 
de t en het Volk. 
Spreker  begon met op boeiende en gepaste wijze uiteen te zetten, wat 

men eigenlijk onder  de uitdrukking „het volk"  dient tc verstaan, want 
dit woord is reeds zoo dikwijls misbruikt, wordt zoo vaak, vooral in 
onzen tijd, door  het slijk gesleurd, dat hij  velen de ware beteekenis van 
de uitdrukking „liet volk"  is verloren gegaan. Onder  het volk verstaan 
wij niet, zooals velen meenen, den z.g. vierden stand alleen', noch 
enkel den derden stand of den adel. t volk, dat organisch geheel, 
die verschijning, welke het geheele leven eener  natie omvat; die ge-
meenschap, welke aan geen gril of luim te danken is; dat groote aan-
eengesloten geheel, kan niet beter  vergeleken worden dan bij het 

n landschap met zijn verschiet van huizen, dorpen en bos. 
schages. Evenmin als daarbij  de eiken alleen het landschap vormen. 
>)an de adel alleen het volk zijn. t woord „kunst"  wordt ook door 
velen verkeerd begrepen. e kunst behoort niet alleen aan zekere 
menschen, treedt niet alleen in enkele kringen op; neen, zij  staat of 
behoort te staan in het innigst verband met het volksleven. Zij, zoo 
bij  uitnemendheid geschikt om ons gemoed te meren, om verheven 
aandoeningen op te wekken, is onmisbaar  voor  dit volksleven. 

c geschiedenis der kunst leert ons, dat zij  daar  alleen tot volma-
king kwam, waar  zij  diep in het volksleven was doorgedrongen, waar 
zij  dus putten kon uit de onuitputtelijke bron van dal volksleven. e 
Grieksche en mtddeleeuwsche kunst zijn daarvoor  de sprekendste be-
wijzen. Bij geen volk der Oudheid was het gevoel voor  schoonheid, 
was liefde tot de kunst zoo in het volksleven doorgedrongen, dan bij  de 

. Uit elk hunner  voorwerpen van dagelijkscb gebruik, uit 
hunne eenvoudigste lijfsieraden of vaatwerken straalt ons een schoon-
heid van vorm en van kleur, een fantasie zoo rijk en vruchtbaar, tegen, 
die ons nog steeds met bewondering vervuil en eerbied afdwingt. n 
Griekenland openbaarde de kunst zich niet alleen in het tot leven 
gebeitelde marmer, de eenvoudige pottenbakker  was ook kunstenaar, 
tie kunst was volkseigendom. 

e kunstsieraden der middeleeuwen, wat zijn dat anders, dan voort-
brengselen van den schoonheidszin des volks, uitingen, in steen of hout 
of metaal uitgedrukt, van het volksleven? 

e , meer  het uitvloeisel van boekengeleerdheid dan 
van het volksleven, «loet ons zien, hoe moeilijk het is, een kunst te 
doen bloeien, die niet in dat volksleven is doorgedrongen, en hoe 
spoedig zij  alsdan vervalt. e rococo-stijl is daarvan het sprekend be-
wijs, daar  zij  ons leert, in hoe korten tijd de e tot het laagste 
peil gedaald was. e rococo-stijl, de alom heerschende in de
eeuw, was meer  bepaaltl de vrucht en hel troetelkind der arisloeralie, 
geenszins de natuurlijke kunstontwikkeling van het volk. En wat heeft 
zij  voortgebracht, welken vormen heeft zij  het aanzijn geschonken? 
Beschouw, om slechts iets te noemen, de meubelen uit die dagen: 

geen stuk dat van eenigen waren kunstzin getuigt. Neen, de kunst zonder 
het volk is geen kunst; zij  is dan een verschijning, die haar  bestaan 
kunstmatig moet voortsleepen, en ten slotte toch vergaan moet. 

Na deze beschouwingen en geschiedkundige herinneringen kwam 
spreker  tot tic vraag: wat er  nu eigenlijk voor  de kunst en het volk in 
onze dagen gedaan moet worden. 

j begon met den toestand te schetsen, waarin zich de kunst bevond 
in de e helft onzer  eeuw. Overal hecrschle het absoluut leelijke. e rechte 
lijn, die zoo bij  uitnemendheid de lijn der verveling kan worden, vierde 
haar  hoogsten triomf, in één woord, de toestand was treurig. n 
is nu gelukkig eenige verandering ten goede gekomen. n verschillende 
kringen begint zich meer  en meer  liefde tol de kunst te openharen, 
en het gevoelen veld te winnen, dat men aan het passende cn noodza-
kelijke zeer  goed het schoone kan verbinden, dat schoonheid in geen 
enkel opzicht de vijandin van het nuttige kan zijn. Om op dezen «eg ten 
goede voort te gaan, moet men echter  veel leeren, moet men vooral leeren 
zien. n moet zijn smaak laten leiden, al komt men dan ook dikwijls 
in strijd met zijn eigen ik, in tegenspraak met zijn eigen „het bevalt mij." 

e vaak toch gebeurt het nog heden, dat wij  een overigens beschaafd 
mensch iets bepaald leelijks mooi hooren noemen, en dal tlit lecbjke 
hem of haar  in ernst bevalt. 

t bewijst immers, dat die persoon nog niet genoeg heeft leeren zien, 
dat zijn oog nog niet genoeg geopend en ontwikkeld is voor  alwat 
schoon en edel van vorm is. e zouden anders een massa voortbreng-
selen onzer  hcdcndaagschc z.g. d nog afnemers vinden? 
Bepalen wij  ons eerstens eens tot het artikel klokken of pendules. 

t eigenlijke uurwerk is als 't ware een voetstuk geworden voor 
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takken haar  afvalwater  loozende, sinds 1858 van zes tot 
 toegenomen, gezamenlijk met een stoom-

vermogen van 771 paardekracht werkende. 
Een dergelijke geschiedenis is aan de exploitatie 

van de aardappelmeel- en siroopfabriek te m 
nabij n verbonden. Ook hier  worden sinds 
1862 klachten van de omwonenden vernomen omtrent 
den hinder  en den vermeenden en gebleken schadelij-
ken invloed, de laatste slechts wat betreft het sterven 
der  visschen in het nabijgelegen vaarwater. 

j  herhaling werden daarin de geneeskundige amb-
tenaren gehoord. Gedeputeerden hebben jaren geleden 
de concessie verleend onder  uitdrukkelijk e voorwaarde , 
dat „van of uit het terrein der  fabriek, hetzij  onmiddel-
lij k , hetzij  langs omwegen, niets in kanalen, vaarten 
of slooten afvloeie dan

 water." r  concessionarissen zijn die voor-
waarde nooit nagekomen en beweren onmogelijk aan 
den gestelden eisch te kunnen beantwoorden. 

Een paar  jaren geleden is die zaak weder  in handen 
gesteld van den bovengenoemden geneeskundigen in-
specteur, die daarover  een uitvoerig, zeer  gemotiveerd 
rapport heeft uitgebracht, dat in hoofdzaak steunt op 
de overwegingen, vroeger  genoemd, en waarbij  weder 
het inachtnemen van een status quo werd aanbevolen, 
terwij l de fabrikant gehouden zal zijn, binnen zekeren 
termij n zooveel mogelijk afdoende maatregelen te nemen 
tot voorkoming van verder  waterbederf. 

. S. S'\ C. 
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Toen het, vóór een veertigtal jaren, erop aankwam, zich te doen 
verzekeren tegen gevaar  van brand, veroorzaakt door  het lichtgas of de 
ontploffing van hel gas, waren de eischen der  verzekeringmaatschappijen 
zoo overdreven, dat de hoofden van nijverheidsondernemingen aarzelden 
het gas te gebruiken, en het vraagstuk der  verzekering is meer  dan 
ééns een hinderpaal geweest voor  de ontwikkeling der  gas-nij  verheid. 

Sedertlang zijn alle verzekeringmaatsehappijen van die dwaling terug-
gekomen; tegenwoordig is de minst dure premie voor  de met gas ver-
lichte inrichting , en dit laat zich volkomen begrijpen. 

t electrische licht, waarover  men begint te spreken, zal misschien 
in mededinging treden tegen de andere kunstmatige wijzen van ver-
lichting; het is dus van zeer  groot belang, te weten waaraan de ver-
zekeringmaatschappüen zich blootstellen door  voor  haar  verzekerden de 
kansen van rampen aan te nemen, veroorzaakt door  hel gebruik van de 
electriciteit tot verlichting van woonhuizen of werkplaatsen. 

n Amerika moet men cijfers zoeken die veel bewijzen, want in dat 
land heeft het electrische licht vele en vurige voorstanders. Een van 
de laatste verslagen eener e verzekeringmaatschappii geeft ons 
omtrent dit belangwekkend feil zeer  merkwaardige bijzonderheden. 

Onder  de branden, aangestoken door  het electrische licht met den 
boog. heefl men bij  een-en-zestig fabrieken, verlicht door  electriciteit 
en verzekerd van den herfst  tot de maand i  twee-en-twin- ; 
g waargenomen, waarvan echter  geen enkele ernstige schade heeft 1 

aangericht en die allen zeer  gemakkelijk gebluscht zijn geworden. 
Ziehier, hoe de ongelukken te splitsen zijn, die opgeteekend wer- ! 

den gedurende dit tijdsverloop van negen maanden: achl zijn ver- 1 
oorzaakt geworden door  den val van bolletjes gesmolten koper  of van | 
kooldecltjes, zelfs van de geheele stukken kool. e anderen komen j 
voort, het/ij  uit den waterdamp, hetzij  zelfs uit het vloeibare water, j 
dat in zekere gevallen het voertuig van het electrische vuur  wordt en j 
dus een ernstig gevaar  uitmaakt —, een omstandigheid, die zeker  alle 
personen verwonderen zal, die vreemd zijn aan de onophoudelijk her-
haalde verrassingen, ons door  de electriciteit bereid. 

Nu eens was het stof, dal zich opgehoopt had op een niet geïsoleer-
den draad, vochtig geworden en had een brug gevormd, waardoor  een 
boog den anderen geleider  bereikt heeft. Een andermaal is een balk, 
die de twee draden droeg, bijna geheel verbrand geworden, omdat hij 
verrot was en zekere hoeveelheid vocht zich daarin had kunnen ophoo-
pen. Een uitwerkin g van gelijken aard heeft zich voorgedaan onder 
een tunnel van baksteen. e boog, die er  opgesteld was, heeft het 
gewelf niet kunnen beschadigen, maar  doordien de loop verkort was, 
is het dynamisch-electrische werktuig verbrand. 

e waterdamp, die altij d uit de stoomketels eener  ververij  ontsnapt, 
was verdicht geworden aan de zoldering tusschen de draden, die er 

waren opgehangen; tengevolge van zulk een oorzaak heeft men brand 
gehad in twee inrichtingen. 

Eindelij k is bij  vier  verschillende gelegenheden brand ontstaan door 
water, dat ontsnapt was uit de geleidingen of door  bedienden , die water 
gestort hadden op den plankenvloer, om hem schoon te maken. 

t onschadelijke van het electrische licht is dus alles behalve be-
wezen, want men heef! alzoo reeds meer  clan  "j t, branden gezien 
door  het gebruik van dit licht, een gebruik, dat ons zeker  nog verwon-
derlijke r  verrassingen bereidt. 

Ten sloite,  van den  Februari leerde ons, dat de heer 
Shaw , kapitein der  brigade sappe  rs-brandspuitgasten van de Britsche 
hoofdstad, tijdens zijn bezoek, onlangs aan Boston gebracht, bevestig e 
dal, sedert de invoering van het electrische licht, bijna honderd bran-
den in n waren berokkend door  deze wijze van verlichting. 

d in het Journal de Genève van  Februari jl . door
G'olladon?). ft-

. 
 van jongstleden  Februari ontleent aan  /cn/ral-

blatt für Bauveiival/ung het volgende bericht over  de doorloopende 
remmen bij  de Pruisische Suatsbanen: „O p deze banen hebben, ge-
lij k bekend is, sinds jaren proeven plaats met snelwerkende remmen, 
dat is met remmen, die door  den machinist bestuurd worden, onder 
uitsluitin g iler  medewerking van den treinconducteur. e proeven 
namen een aanvang in  bij  Guntershaosen, en weiden later  opbel 
vak n bij  Berlij n voortgezet. Van  October
tot  Apri l  werden eindelijk verscheidene remmen bij  de snel-
treinen der  Silezische baan gebruikt, waarbij  zes verschillende stelsels 
met elkander  om den prij s dongen. Na het einde der  proeven kwam 
de met het onderzoek belaste commissie bijeen, en gaf de meerderheid 
de voorkeur  aan den doorloopenden luchtdrukre m van den Amerikaan 
Carpenter, die zich door  eenvoudige samenstelling, krachtige werking 
en hel gering aantal dienstweigeringen onderscheidt. 1 )aarbij  komt, 
dat hij , in tegenstelling van den rem , die bij  de Berlijn -
sche Sladthahn ingevoerd is, uit zich zeiven werkt, dat is in werking 

treedt, wanneer  bijvoorbeeld een deel van den trein zich afscheidt. 
e r  van Openbare Werken heeft de sluiting van een overeen-

komst met den uitvinder  tot levering van de QOodigC remmen goedge-
keurd en hierbij  gelet op de gelijksoortige uitrustin g van de builen-
landsche personenwagens, die in de sneltreinen der  Pruisische Staats-
banen loopen. Voor  de lijnen van ondergeschikte beteekenis werd daaren-
tegen de m aangenomen, die het medevoeren van goederen-
wagens mogelijk maakt."  j . 

E . 
(A. et A.) . r  is hier  voor  het bou-

wen van een nieuwe . . kerk aan de -
drikkad e , naast de l voor  de Zeevaart , 
tusschen de heeren y van m , Schmitz Jr. 
en A. C. Bleijs, beiden van Amsterdam, een besloten 
prijsvraag uitgeschreven. e heer  mocht 
den zegepalm wegdragen. Wij  weten niet of de be-
oordeeling door  een technische Jury plaats had , dan 
wel door  het r  zelf. 

(A. et A.) . Wij  waren in de gelegen-
heid bij  den beeldhouwer . Teixeira de , 
oud-leerling der e voor  Beeldende kun-
sten en lid van het genootschap, de twee kolossale 
beelden te zien die eerstdaags op het verbouwde -
hotel geplaatst zullen worden.  stellen -
sche kolveniers voor, ter  herinnering aan de vroegere 
bestemming van den . Zij  zijn met veel breed-
heid behandeld, en doen hun vervaardiger  eer  aan. 

t verheugt ons , dat meer  en meer  den vaderland-
schen beeldhouwers gelegenheid wordt gegeven, hun 
talenten tentoon te spreiden. 

G . 
e heer  P. J. . deelt ons mede, dat zijn bericht 

in zake deze prijsvraag door  ons niet juist is begrepen. 
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. Onder de verschillende concessie-aan-
vragen , voor  den aanleg en de exploitatie van stoom-
tramwegen , die in den laatsten tij d in deze provincie 
gedaan werden, behoort ook die van den heer  F. . 
Eussen , ingenieur  der  Geldersche Stoomtramweg-maat-
schappij  , te 's-Gravenhage. e aanvraag betreft de 
verbinding van t met Vaals nabij  Aken, over 

n , Valkenburg, Wijlré , Gulpen en Wittem. 
Bij  eene aanvraag van latere dagteekening verzoekt 

de heer  Fussen ook vergunning tot het gebruikmaken 
van de rijks - en provinciale wegen , om voornoemde 
tramweglijn van t uit over  Scharn en r 
door  te trekken tot Gronsveld. 

e definitieve ontwerpen, die bij  de beoordeeling 
der  concessie-aanvraag, in de aanstaande Juli-vergadering 
van de Provinciale Staten , vereischt worden , zijn thans 
aan het gewestelijk Bestuur, toegezonden en men mag 
uit die Ontwerpen afleiden, dat het den ondernemer 
ernst is de uitvoering te verwezenlijken. 

e plans zijn nauwkeurig uitgewerkt en geven in 
alle opzichten een duidelijk overzicht van de werken , 
die, zoowel voor  de tramweglijn, als voor  het vrij e 
verkeer  op den weg met gewone voertuigen, moeten 
uitgevoerd worden. 

Ofschoon deze tramweg op zeer  korten afstand even-
wijdi g loopt aan den spoorweg , en 
bijgevolg aan een machtigen concurrent het hoofd te 
bieden heeft, wordt aan liet totstandkomen der  zaak 
niet meer  getwijfeld, want de heer  Eussen is voorne-
mens nog in dit jaar  met het werk aan te vangen, 
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ling het schitterend verleden van ons vaderland aan-
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van uitvoering van eerstgenoemde tentoonstelling, en 
voor  de verwezenlijking daarvan is het bereid groote 
offers te brengen. Wi l deze retrospectieve tentoonstel-
ling aan het doel beantwoorden, dan moet zij  tijdelij k 
binnen de muren van het m vereenigen al het 
kostbaarste wat zich op dit gebied in den lande be-
vindt, maar dan ook mogen er  geene kosten voor  de 
inrichtin g worden gespaard. 

r  bovendien wenscht de Commissie in hare za-
len een plaats te kunnen geven aan allerlei kunstvoor-
werpen of voorwerpen van historische waarde, voor  de 

c eeuw vervaardigd , welke niet juist aan verzame-
laars , maar aan liefhebbers toebehooren , die, wellicht 
omdat zij  slechts éen of enkele dier  voorwerpen kon-
den aanbrengen, te bescheiden zijn geweest zich bij 
de Commissie te vervoegen. Ook zulke voorwerpen 
kunnen van onschatbare waarde voor  deze tentoonstel-
ling zijn cn zullen met erkentelijkheid door  de Com-
missie worden aangenomen. 

Voor  bewaring en bewaking in het brandvrij e museum-
gebouw zijn door  de Commissie buitengewone maat-

regelen getroffen. n van assurantie, vervoer  en 
verpakking neemt de Commissie voor  hare rekening, 
en bovendien geeft iedere inzending van eenig belang 
recht op een bewijs van toegang tot de tentoonstelling. 

. Verleden week werd door  den heer . Schaapman, 
in de Afdeeling  tordrecht der  Vereeniging tot Bevordering van Fabriekt-
en d in Nederland, een voordracht gehouden over 
tie t en het Volk. 

Spreker  begon met op boeiende en gepaste wijze uiteen te setten, wat 
men eigenlijk onder  de uitdrukkin g „het volk"  dient te verstaan, want 
dit woord is reeds zoo dikwijl s misbruikt , wordt ZOO vaak, vooral in 
onzen tijd , door  het slijk gesleurd, dat bij  velen de ware beteekenis van 
de uitdrukkin g „het volk"  is verloren gegaan. Onder  het volk verslaan 
wij  niet, zooals velen meenen, den z.g. vierden stand alleen', noch 
enkel den derden stand of den adel. t volk, dat organisch geheel, 
die verschijning, welke het geheele leven eener  natie omvat; die ge-
meenschap, welke aan geen gri l of luim te danken is; dat groote aan-
eengesloten geheel, kan niet beter  vergeleken worden clan bij  het 

n landschap met zijn verschiet van huizen, dorpen en bos-
schages. Evenmin als daarbij  de eiken alleen het landschap vormen. 
>(an de adel alleen het volk zijn. liet woord „kunst "  wordt ook door 
velen verkeerd begrepen. e kunst behoort niet alleen aan zekere 
menschen, treedt niet alleen in enkele kringen op; neen. zij  staat of 
behoort te staan in het innigst verband met het volksleven. Zij , zoo 
bij  uitnemendheid geschikt om ons gemoed te roeren, om verheven 
aandoeningen op te wekken, is onmisbaar  voor  dit volksleven. 

e geschiedenis der  kunst leert ons, dat zij  (tóar  alleen lot volma-
king kwam, waar  zij  diep in het volksleven was doorgedrongen, waar 
zij  dus putten kon uit de onuitputtelijk e bron van dat volksleven. e 
Grieksche en middcleeuwsche kunst zijn daarvoor  de sprekendste be-
wijzen. j  geen volk der  Oudheid was het gevoel voor  schoonheid, 
was liefde tot de kunst zoo in het volksleven doorgedrongen, dan bij  de 

. Uit elk hunner  voorwerpen van dagelijksch gebruik, uit 
hunne eenvoudigste lijfsieraden of vaatwerken straalt ons een schoon-
heid van vorm en van kleur, een fantasie zoo rij k en vruchtbaar, tegen, 
die ons nog steeds met bewondering vervult en eerbied afdwingt. n 
Griekenland openbaarde de kunst zich niet alleen in het tot leven 
gebeitelde marmer, de eenvoudige pottenbakker  was ook kunstenaar, 
de kunst was volkseigendom. 

e kunstsieraden der  middeleeuwen, wal zijn dat anders, dan voort-
brengselen van den schoonheidszin des volks, uitingen, in steen of houl 
of metaal uitgedrukt , van het volksleven? 

e , meer  het uitvloeisel van boekengeleerdheid dan 
van het volksleven, doet ons zien, hoe moeilijk het is, een kunst te 
doen bloeien, die niet in dat volksleven is doorgedrongen, en hoe 
spoedig zij  alsdan vervalt. e rococo-stijl is daarvan het sprekend be-
wijs, daar  zij  ons leert, in hoe korten tij d de e tot het laagste 
peil gedaald was. e rococo-stijl, de alom heerschende in de * 
eeuw, was meer  bepaald de vrucht en het troetelkind der  aristocratie, 
geenszins de natuurlijk e kunstontwikkeling van het volk. En wat heeft 
zij  voortgebracht, welken vormen heeft zij  het aanzijn geschonken? 

Beschouw, om slechts iets te noemen, de meubelen uit die dagen: 
geen stuk dat van ecnigen waren kunstzin getuigt. Neen, de kunst zonder 
het volk is geen kunst; zij  is dan een verschijning, die haar  bestaan 
kunstmatig moet voortsleepen, en ten slotte toch vergaan moet. 

Na deze beschouwingen en geschiedkundige herinneringen kwam 
spreker  tot de vraag: wat er  nu eigenlijk voor  de kunst en het volk in 
onze dagen gedaan moet worden. 

j  begon met den toestand te schetsen, waarin zich de kunst bevond 
in de ie helft onzer  eeuw. Overal heersebte het absoluut leelijke. e rechte 
lijn , die zoo bij  uitnemendheid de lij n der  verveling kan worden, vierde 
haar  hoogsten triomf , in één woord, de toestand was treurig . n 
is nu gelukkig eenige verandering ten goede gekomen. n verschillende 
kringen begint zich meer  en meer  liefde tol de kunst te openbaren, 
cn het gevoelen veld le winnen, dat men aan het passende en noodza-
kelijk e zeer  goed het schoone kan verbinden, dat schoonheid in geen 
enkel opzicht de vijandin van het nuttige kan zijn. Om op dezen weg ten 
goede voort te gaan, moet men echter  veel leeren, moet men vooral leeren 
zien. n moet zijn smaak laten leiden, al komt men dan ook dikwijl s 
in strij d met zijn eigen ik , in tegenspraak met zijn eigen „het bevalt mij." 

e vaak toch gebeurt het nog heden, dat wij  een overigens beschaafd 
mensch iets bepaald leelijks mooi hooren noemen, en dat dit leelijke 
hem of haar  in ernst bevalt. 

t bewijst immers, dat die persoon nog niet genoeg heeft leeren zien, 

dat zijn oog nog niet genoeg geopend en ontwikkeld is voor  alwat 

schoon en edel van vorm is. e zouden anders een massa voortbreng-

selen onzer  hedendaagsche z.g. d nog afnemers vinden? 

liepalen wij  ons eerstens eens tot het artikel klokken of pendules. 

liet eigenlijke uurwerk is als 't ware een voetstuk geworden voor 
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strijdende ridders, herders en herderinnen enz. c vlucht van , 
de jacht van den n g Cluvis, ja gehcele veldslagen ziet men 
rondom cn boven het wijzerplaatj e afgebeeld en schijnen slechts met 
moeite binnen de glazen stolp te kunnen blijven. Van karakteriseering 
of verhouding is daarbij  geen sprake; deze zijn zelfs met opzet ver-
waarloosd. e meesten onzer  hedendaagsche schenkkannen, kunnen 
die ook maar  den minsten toets met de kunstvolle vaatwerken der -
lenen doorstaan? en niemand zal toch durven beweren, dat bij  dit 
(ïrieksche aardewerk het nuttige aan het schoone is opgeofferd. O, 
welk een tegenstelling: daar  passend en schoon, hier  leelijk en ondoel-
matig; en tlan durven velen in onze dagen nog zeggen, dat schoonheid 
duur , leelijkheid goedkoop is. Treed verscheidene onzer  hedendaagsche 
salons of woonkamers binnen en maak gebruik van den u aangeboden 
zetel, welks rugleuning en pooten onder  een vloed van loof en bloem-
werk begraven zijn. e prettig zitten die stoelen, nietwaar? loe 
zacht rust onze rug tegen die scherp uitstekende bladpuntcn of tegen die 
geurloozc bloemkelken! t is bepaald een pijnigin g soms. En toch 
is het aantal personen nog legio, dat in zulke voortbrengselen van den 
wansmaak kunstvoorwerpen ziet cn behagen schept. 

m nog eens, men moet ter  schole gaan, men moet ons door 
mannen van erkende bekwaamheid laten leiden. 

l gunstiger is onze lij d voor  een renaissance der  kunst dan 
de 15e en l6e eeuw. Wal schat van goede voorbeelden zijn uit alle 
oorden der  aarde sinds dien tij d in onze musea bijeenverzameld. n 
welke voorbeelden men nu kieze, waar  men dus ter  schole gaat, hetzij 
aan de boorden van den Nij l of aan de oevers van de Tiber , hetzij  ze 
zijn voortgebracht door de volkeren van s of door dc bewoners 
van Vlaanderen, het doet niets ter  zake. als zij  maar  goed zijn, als zij 
aan het pnssende en noodzakelijke maar  schoonheid paren. e kunst-
voortbrengselen uit vroeger  eeuwen kunnen door het volk, kunnen 
door  onze kunstnijverheid niet genoeg bestudeerd worden, daar  dit de 
eenige weg is die tot afdoende beterschap kan leiden; en al zou ook 
nu en dan eens een weinig van bel tegenwoordig alles bcheerschende 
nut moeien worden afgeweken, laat ons dat niet afschrikken, daar  de 
geschiedenis ons ten duidelijkste heeft geleerd, dat ware schoonheid 
op den duur  nooit de vijandin van het nut kan worden. 

Ten slotte uitte spreker  nog den wensch, dat dc tij d sj>oedig moge 
aanbreken, waarin ons volk wederom «le roemrijk e plaats zal innemen, 
die het in de vroegere kunstgeschiedenis bezat. 

N . 
m 5 t 1883. 

n  van den 3e dezer  zien wij  een stuk 
opgenomen over de nieuwe vischmarkt alhier. Over 
de bekapping sprekende, lezen wij : n lichte ijze-
ren bekapping, met Amerikaansch grenenhout betim-
merd , overspant de geheele ruimte." 

n wij  U bij  deze beleefd mededeclen, dat de be-
kapping gedekt is met zinken ruiten (losangcs) van 

 x  meter, geleverd door  ons, als agenten der 
Société de la Vieill e e te ; deze ruiten 
zijn bevestigd volgens het laatste systeem, en kunnen door 
geen storm beschadigd worden. e heer  F. W. Braat, 
te , is de aannemer van het zinkwerk geweest. 

n hetzelfde blad zien wij  iets over  „d c uitwerkin g 
van wind op de dakbedekkingen." 

Vergun ons U een practisch onderricht, vergezeld van 
teekeningen, betreffende dc werken van zinkbedekking 
te zenden, door  onze tusschenkomst door de -
schappij  de la Vieill e e uitgegeven; wij  verze-
keren U , dat wanneer de bedekking van gebouwen 
met zink volgens deze voorschriften geschiedt, geen 
storm aan een zinken dak schade zal doen. 

t achting ,
W.  Z

put, en indien hij , zooals zijn aanhef luidt , persoonlijk 
de plaats heeft bezocht, is hij  waarschijnlij k alleen 
op dc aanlegteekening afgegaan, zonder  zich van 
mogelijke wijzigingen daarvan te overtuigen. 

e vijver is niets anders dan eene weide, waarin 
weldra koeien, geiten en veulens in vreedzame rust 
zullen grazen temidden van de met helm en mos be-
groeide duinkoppen. e aanleg hiervan cn van het 
geheel is werkelijk bezienswaardig. 

leder die, aangelokt door  een , dat 
tusschenbeiden verraderlij k door  hagel- cn sneeuwbuien 
heengluurt, een tocht naar de duinen tc Noordwijk 
onderneemt, zal zich verwonderen , alles als in een 
tooverslag herschapen tc zien. r  ingegraven, daar 
opgehoogd , hier  door  eene vallei, daar  over  een duin-
kop heen, slingeren zich de nieuwaangelegde wegen in 
bevallige kronkelingen, nu eens stijgend dan weder  da-
lend, en maken een aangenaam effect tusschen de grillig e 
cn wispelturige vormen der  duinkoppen. Vele plaatsen 
lokken als om strij d den bezoeker tot rusten uit , om 
een oogenblik tc genieten van het prachtige panorama. 

Project cn uitvoering hiervan waren opgedragen aan 
den heer . Wattez, te , wien daarvoor  alle lof 

i toekomt. 
s leest men dc aankondiging van eene eerlang 

te houden aanbesteding ten behoeve van eenige ge-
bouwen, als opzichterswoningen, eene laiteric met 
veranda , verder  eene rustieke brug , en de bestratingen, 
zoodat cr  zoo spoedig mogelijk gezorgd is, dat de 
wandelaars uitgelokt zullen worden door  beter  begaan-
bare wegen , cn dc nieuwsgierige bezoekers eene wel-
kome rustplaats kunnen vinden voor  hunne vermoeide 
ledematen. e opzichterswoningen komen aan den 
ingang van het duin , de rustieke brug over  twee 
duinkoppen in de nabijheid van het weiland, en de 
laiteri c op een uitgestrekt plateau, gelegen achter het 
terrein, waar  wc hopen dat weldra Badhotel met -
haus, verdere hotels en villa' s zullen verrijzen. Van 
het plateau voor de laiteric heeft men een uitzicht 
zoo schoon, als slechts onze e duinen kun-
nen opleveren , en wat de natuur  betreft, kan Noord-
wijk zich fier  verheffen boven andere badplaatsen in ons 
land, daar  zij  ontegenzeglijk den eerepalm wegdraagt. 

Wij  twijfelen niet, of door de verdienstelijke wijze, 
waarop de prijsvraag voor  Badhotel cn s is uitge-
schreven , en de flinke, krachtdadige manier, waarop de 

j  hare loopbaan begint, zal de badplaats 
Noordwijk , ook op kunstgebied, hare oudere zusteren 
overtreffen en, in tegenstelling van andere nicuwge-
stichte badplaatsen, in hare banier  de woorden schrijven: 

t en Sterk" . 
t 1883. . 

n  van 3 t 1883 komt een ar-
tikel voor, gemerkt A . ct A., waarin de schrijver  eenige 
mededeelingen doet van de werkzaamheden voor dc 
nieuw te stichten badplaats Noordwijk-aan-Zee, na-
melijk den aanleg van wegen in het duin en waaronder 
ook genoemd is het maken van een grooten vijver 
vóór het toekomstige Badhotel met . 

t schijnt mij  toe, dat de schrijver  niet in alle op-
zichten zijne inlichtingen uit goede bronnen heeft ge-

. 
 Wegens zijn grootere sterkte wordt 

phosphorbrons soms gebezigd, inplaats van koper, tot 
geleiding van de elcctriciteit, daar  een veel dunnere 
telegraafdraad de noodige sterkte bezit. e weerstand 
door  phosphorbrons geboden, is aanzienlijk grooter  dan 
die van koper, zoodat, terwij l het vri j  goed aan den 
eisch beantwoordt voor  telephoondraden, het niet zeer 
geschikt is voor  lange telegraaflijnen. e heer . 
Weilier , te Angoulèmc , heeft onlangs ccn alliage ge-
maakt van koper  en kiezelzuur, inplaats van phos-
phorus , en een kiezclzuurbrons vervaardigd, welks 
geleidend vermogen tweemalen dat van phosphorbrons 
bedraagt, terwij l zijn sterkte niet veel geringer  is, zoo-
dat het zeer  geschikt schijnt voor  electrische geleiders. 

c betrekkelijk e sterkte van koper, kiezclzuurbrons cn 
phosphorbrons is als 28 : 70 :go; het betrekkelijk ge-
leidend vermogen als 100 : 61 :  f t 

t , 

. 

biedt zich aan, ecnigszins practisch erva-
ren en bekend met het maken van Situatie-
kaarten op groote schaal, e visie-teeke-
ningen , óók ter  litografeering; was op 
verschillende Bureaux der  Staatsspoorwegen 
werkzaam, is bekend met kadastrale werk-
zaamheden, vlug en accuraat net 
teekenaar  en copüst op linnen en pa-
pier. 

Goede certificaten en proeven van werk 
ten dienste. 

Adres fraiiro  bureau van  Opmerker, let-
ters A. B. 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente Amsterdam, brengen ter  Openbare 
, dat de op den 12'1"1 t 1883 tc 

houden Aanbesteding van het maken, leve-
ren en stellen van eene e van Ge-
houwen Steel voor de Brug over  den , 
z. g. , en bijkomende werken, is 

Burgemeester e» Wethouders voornoemd, 
dmsterdam. V A N . 

3 t 1883  Secretaris. 
E . 

Openbare Aanbesteding'. 
S der 

Gemeente Amsterdam zullen op g den 
19J " t 1883, te 12 uur  des middags, op 
het , in het openbaar en bjj  en-
kele inschrijvin g doen aanbesteden: 

t bouwen van de Openbare 
e .School 2de klasse, in de 

Jacob van Campenstraat hoek 
Van der . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter j  der 
Gemeente, tegen betaling van /'2(inet Tee-
keningen). 

n worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, r  No. 101, 
des ochtends van 10—12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd', 
Amsterdam, V A N . 

5 t 1883. tie Secretaris. 
E . 

 1 rriXi u iiiiiiiiAiiiJii i 
Wi e in aanmerking wenscht te koincn voor 

. de vacante betrekking van -
TE  der  Oemeente , op 
eene jaarwedde van twee duizend gul-
den, wende zich bjj  gezegeld adres tot den 

d dier  gemeente vóór den 20sten 
t aanstaande, met overlegging van 

bewijzen van bekwaamheid enz., en met 
vermelding of hij  ook bevoegd en genegen 
is tot het geven van middelbaar  onderwijs 
in het rechtlijnig- , bouwkundig- en werk-
tuigkundi g teekenen, O a 8 uur  per  week, 
gedurende' de wintermaanden, op eene jaar -
wedde van vierhonderd gulden. 

Gedrukte exemplaren van de instructi e 
voor den Bouwmeester  zjjn op franco aan-
vraag kosteloos verkrijgbaa r  ter Secretarie 
der gemeente. 

e van Financiën. 

Openbare Aanbesteding. 
e ONTVANGE E N 

N te liHl.li  t znl op Zaterdag den 
24 t 1883. des middags te 12 uren, in 
het s vliet Hof van Holland",  bjj 
J . S te llreda, in het openbaar 

: 
t verbeteren van laag gelegen 

gronden in de s en 
Bijvang, door het vullon van 
grachtdeelen, het graven van 
greppels en slooten en het uit-
voeren van eenige verdere werk-
zaamheden. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving. 

t bestek ligt ter  inzage aan de kanto-
ren der e en n te 's ller-
tof/enljoseh, Bergen op '/.oom en llreda, en is 
aan laatstgenoemd kantoor, van 17 t 
18S3 af, tegen betaling van f ].— per  exem-
plaar te bekomen. 

e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 
Vrijda g 23 t 1883 des morgens te 9 
uren, te beginnen aan de t in de 

. 
Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 

r  voor  de ontmantelingswerken 
P. V A N E E JzN , te llreda. 

. 
e ondergeteekenden, Administrateur s der 

Naamlooze Vennootschap de Zandsteen-
groeven van a , waarvan de 
uitsluitende Vertegenwoordigers voor Neder-
land zjjn de firma S N &  ClE., 
te  en de r N. . , 

r  te Utrecht, 

verniecnen in 't algemeen belang n 
s en Architecten opmerkzaam te 

moeten maken er  andere Zandsteensoorten 
van veel mindere hoedanigheid, onder  den 
naam van a , worden ge-
leverd en dat tot heden de a -
stecn te Amsterdam alleen is gebruikt en 
wordt verwerkt aan de navolgende werken: 

. n Stroucken, Schans achter 
den Schouwburg; 

2°. de Stalgebouwen der . Uzor. 
, Westerdok-

straat : 
3". de Gemeente-Scholen Zeeburgerdjjk , 

t en Jacob van Campenstraat; 
4°. de beide hockgebouwen van den 

Ombouw Paleis voor  Volksvlijt ; 
5°. de brug die 't Vondelpark met 

't Willemspark verbindt; 
6°. de n in de Passage, Nieu-

wendjjk—Prin s ; 
7". Poort op de . 

 5 t 1883. 
S , (Bankier). 

Cu. E E , (Advocaat). 
B. A. X , . 

. , . 
F . A. VA N S . 

. 

E. 

. 
Op g 15 , des namiddags ten 

2 ure, zal door  den r  J . A . S 1 

in 't hotel  te  worden 
aanbesteed: 

 bouwen van een Vill a met 
leverantie van alle materialen 
en arbeidsloonen. 

t bestek en teekeningen zjjn op franco 
aanvraag verkrijgbaa r a ƒ 2 . 50 bij  den r 
J . A. S te leerdam en bij  den on-
dergeteekende. 

Aanwijzin g zal plaats hebben in voornoemd 
hotel, op g 12 t a. s. des na-1 
middags ten 2 ure. 

n worden verstrekt door den 
Architect 

E . G. . , 
Singel 132. Amsterdam. 

N
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot coneurroe-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

. 
Provincie Friesland. 

A A U B E S T E D I M . 
Op Vrijdag den 16 t 1883, des na-

middags ten n ure, zal, by enkele in-
schrijving , overeenkomstig ij  141 der  A. V. , 
aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te  worden aanbesteed: 

t maken van eene waterkeering 
tusschen Sneek en Joure, eerste 
gedeelte, genaamd de Nieuwe 
Slachte, met bijbehoorende 
kunstwerken. 

t bestek ligt ter  lezing aan het gebouw 
van het Provinciaal Bestuur  van friesland te 

Gezegelde formulieren voor  inschrijvings-
biljetten zjjn te bekomen tegen betaling van 
25 cent en bestekken tegen betaling van / 1.50 
op het bureau van den Provincialen -
ingenieur. 

e noodige aanwijzing wordt op de plaats 
gedaan op Woensdag 14 , des morgens 
ten S ure, te beginnen te Akkrum. 

Voorts zjjn naden' inlichtingen te bekomen 
bij  den r  van den Provincialen 
Waterstaat te , van Swietenstraat. 

 2 t 1883. 
e Commissaris des ! in de 
provincie friesland, 

A . 

AANBESTEDING. 
Namenscommissarissen van de j 

Noordwijk tot exploitatie van duingronden, 
zal de Architect A. .  te Arnhem 
op den 21 t 1883, des namiddags ten 2 
ure ten huize van den heer  VV. . V A N 

G t*  Noordwijk a/Zee i n het 
openbaar aanbesteden: 
A. enB. t bouwen van twee op-

zichterswoningen. 
C. t maken van een rustieke 

brug. 
t bouwen van eene e 

met woning en warande. 
t maken van -

tingen, alles in duingronden te 
Noordwij k a Zee; in 5 perceelen 
en in massa. 

Aanwjjzin g zal geschieden op den 14 en 15 
t 1888, telkens des voormiddags ten 11 

uren te beginnen aan de stran p 

Bestek en teekeningen liggen van at 12 
t 1883, ter  inzage in het lokaal der 

besteding en zjjn tegen betaling van f 3.00 
te verkrijgen bjj  den heer  C. . C. W. E 
Burgemeester te .\ oord wijk en bjj  den Archi -
tect A . .  te Arnhem die tevens 
inlichtingen verstrekt 

, te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Watcrpas-lnstru-

menten. 
e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
. Tentoonst. te . Bekroning 
 en J  graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

1879. 

1881. 
2d„ 

\k twee Brochures 
van W. C. V A N , Architect te Botter-
dam, betreffende l van de 
Sociëteit e to  worden 
tegen toezending van 20 cents voor  ieder  af-
geleverd door . >. V A N N 
en , Boekhandelaars te Bot-
terdam. 
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. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbendin worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en niet de meeste 
juistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 
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Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 
.

en Sii'!'i'i)l)|ii'-liii'icliiiii ü 
van G. J. , te Arnhem. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Phstelitliegrapliie, 
bjjzouder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor -
(raplilc - voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne Nirrraiypr-inrirliilns j  voor . -
kere, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden opfranco aanvrage uratistoegezonden. 

e heer . Q. B Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Plietolltheaniplile, zonder 

priisverhooninq voor  de bestellers. 
Ct. J - . 

Beltwcg . 3. 

VAN 

. 

Gecomprimeerde Asplialtwegeii en dito . 
Werken in k voor  Trotluirs , , h loeren, 

, 
kolf- en kegelballen, Winkel- en , Gansen, Veranda's, 

limn: - t'i i , , Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 
. ü . S C  Beekstraat P. « 2, te Arnhem. 

 W. PATON . 

S N &  (F. 
tusschen Velsen en . 

, Amsterdam, Baangracht bij  de Vijzelgracht 344—347. 

Bekroond te Arnhem met diploma 1 graad. 
- en Profilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement. 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk '  en verschillende 

andere soorten enz. enz. N. A. ,

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 188z"; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

t bij 6. W. van de Wiel &  f>„  te . 
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r  E. W. VAN ' T JGz. T ƒ 2.25 per 3 maanden of wel yes gulden per  jaar  hij 
Bureau der e van Architectur a ct Amicitia : JAN , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

C. . S S e n A. YV. . / 7.50 en e ƒ , bij  vooruitbetaling. 
Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

den , Prinsengracht 851 te Amsterdam. j cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
All e andere stukken en advertentiën aan hel Bureau van  Opmerker, Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 

t V' . 28 te Arnhem. ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
dat dc 805111'  Vergadering zal gehouden worden 

Woensdag den 2l< , |i i t 1883 , des avonds te 8 uren, 
in n Strouckcn alhier. 

c agenda voor  dien avond is als volgt: 
1". n van het Bestuur; 
2°. Ballotage van de heeren P. . Boomgaard en 

. C. , beiden voorgesteld door  de heeren 
E. Breman en G. W. Vixseboxse; 

3'. Bijdrage van den heer  E. n over  Water-
bouwkunde n van eenige voor-
name Europeesche steden); 

4". ; 
5". Uitreikin g der  bekroningen van dc prijsvragen 

1881 —1882. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

(A. et A.) E E . 

Een bezoek aan de terreinen der e Tentoon-
stelling is thans reeds in de hoogste mate interessant. 

Wanneer men door den doorri t van het m 
van de Stadhouderskade af het terrein betreedt, ziet 
men allereerst het geraamte van de hoofdfacade. Twee 
meer  dan dertig meter  hooge pylonen, uit regelwerk 
samengesteld en geheel met baddings bekleed, sluiten 
deze facade aan weerszijden af. Wel zijn reeds eenige 
stukken van het ornement, waarmede deze gevel prijke n 
zal, aangekomen, doch al ziet men eenige olifants-
pooten en snuiten, men kan zich toch nog volstrekt 
geen denkbeeld maken van het effect, dat deze gevel 
zal opleveren, als hij  gereed is. 

t hoofdgebouw bestaat uit een zeer  lange en tame-
lij k breede middelgalerij, waartegen aan beide zijden 
zalen aansluiten. Ook dit gebouw is geheel van hout 
opgetrokken, met uitzondering van enkele constructie-
deelen en de kapgebinten, die van ijzer  zijn.
gebouw is geheel onderheid en gedeeltelijk boven een 

bestaande vaart gebouwd. n alle zalen zijn boven-
lichten aangebracht. Op sommige plaatsen is men be-
zig de buitenwanden met doek te bekleeden , dat met 
een okerkleurige verf bestreken wordt. 

g is in het hoofdgebouw nog weinig te zien. 
e Nedcrlandschc, e cn Amerikaansche afdee-

lingen zijn betrekkelijkerwijz e nog het verst gevorderd. 
Van kisten bespeurt men nog niets — slechts eenige 
zendingen uit de Britsche n lagen hier  en daar 
verspreid. 

s van het hoofdgebouw vindt men het gebouw 
voor de Nedcrlandschc , dat reeds aan drie 
zijden met doek bespijkerd is, dat ook in een oker-
gele kleur  geverfd is. n zeide mij , dat het voorne-
men bestond, deze niet zeer  fraaie kleur  door  een an-
dere te vervangen. 

n dit gebouw is men reeds bezig met etaleeren. 
Op het plein daarvoor  komt de zoogenaamde Javaan-

sche tuin. 
Nog meer  links komt de machine-galerij, waarvan 

men echter  nog niets ziet dan de palen, die in den 
grond geheid zijn, om de machines te kunnen dragen. 
Tusschen het hoofdgebouw en dit gebouw komt het 
paviljoen van de stad Parijs, waarvan echter  ook nog 
niets is waar te nemen. 

Achterop het terrein vindt men eerst een e 
bierhal, van de tentoonstelling te Neurenberg afkom-
stig , en een paviljoen in n stijl , van de -
giène-tentoonstclling te Brussel, dat voor het houden 
van bloemententoonstellingen dienst zal doen. Aan de 
achterzijde van het terrein staat de galerij  der  schoone 
kunsten, ook geheel van hout en doek. Tal van ver-
trekken, van bovenlichten voorzien, zijn daar  aangebracht. 

t komt ons voor, dat in dit gebouw, evenals in 
alle tentoonstellingsgebouwen, het gevaar  voor  brand 
bijzonder  groot is. 

Tegenover de galerij  der  schoone kunsten, aan de 
rechterzijde van het hoofdgebouw , staan verschillende 
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paviljoenen, waarbij  enkele van de Neurenbergsche 
tentoonstelling , die als restauratiën dienst zullen doen , 
en in 't midden waarvan de „phar e électrique"  zal 
komen. 

Nog ziet men aan de rechterzijde van het hoofdge-
bouw een bierpaviljoen en een diamantslijperi j  in aan-
bouw, terwij l aan die zijde ook het paviljoen der  stad 
Amsterdam zal verrijzen, dat zeer  fraai moet worden. 

Geheel vooraan staat rechts het , 
uit cementstccn opgetrokken. t paviljoen komt ons 
wat nietig voor, vooral daar  het in de onmiddellijk e 
nabijheid van de reusachtige pylonen van den tentoon-
stellingsgevel geplaatst is. n zegt echter, dat het 
keurig ingericht zal worden. 

r  heerscht veel leven en bedrijvigheid op het ter-
rein. n ziet daar  Belgische en Fransche werklieden, 
met groote hoeden of mutsen , fluweelen buizen of an-
deren ongewonen tooi, die ijveri g in de weer  zijn, en 
wicn het werken „met den Franschen slag"  bijzonder 
goed afgaat. 

n is bezig, een spoorweg naar  het terrein aan te 
leggen, waarmede de aangekomen goederen zullen ver-
voerd worden. 

l men hier  en daar  wist te vertellen, dat de 
tentoonstelling uitgesteld zou worden, vernemen wij , 
dat dit niet het geval zal zijn, maar  dat
1". i dc opening zal plaats vinden. 

n de weinige weken , die dus nog resten , zal er 
nog heelwat gedaan moeten worden , om althans maar 
met enkele etalages klaar  te komen. r  het bij  alle 
tentoonstellingen is voorgekomen, dat ze niet op tij d 
gereed waren , zal men het zeker  ook hier  niet euvel 
duiden, wanneer  de Amsterdamsche Tentoonstelling 
geen uitzondering op den regel maakt. 

(A. etA.) E EN S T E . 

Onder  de weinige bouwwerken van eenig aanbelang, 
die Utrecht in de laatste jaren zag verrijzen, noemen 
wij  vooral een onlangs voltooid woonhuis in de -
liebaan. 

t bouwen van een sierlijk woonhuis komt hier 
slechts zeer  zelden voor; het gebeurt toch zelden dat 
de menschen zich niet vergenoegen kunnen met eene 
woning, als ze slechts een schuilplaats biedt voor  weer 
en wind, en de meesten zijn volmaakt onverschillig of 
die woning schoon is of niet. 

n neemt hier  evenweinig notitie van een schoon 
gebouw, als van de opera , die hier  eens per  maand 
gegeven wordt, tenzij  vooraf is geannonceerd, wat het 
bouwen van het eene of het monteeren van het andere 
gekost hebben. Toch gaat men nog weieens naar  de 
opera als men weet, dat er  paarden, een schip of een 
geestverschijning ten tooncele zullen verschijnen, maar 
daar  men iets dergelijks aan een gebouw nimmer ziet, 
gaat men het meestal met onverschilligheid voorbij . 

t woonhuis, dat ik op het oog heb, vormt met 
een ander, dat een tiental jaren geleden werd opge-
richt , een gunstige uitzondering op de overige, die 
alleen aan speculatiegeest hun ontstaan danken. 

Zij n klassieke gevel steekt gunstig af bij  de vele 
„gepleisterde facades", die men alom in 't ronde ziet. 
Op een flink basement van donkerroode zandsteen 
zijn twee verdiepingen opgetrokken, terwij l het recht-
sche deel van den gevel, dat een weinig voorspringt, 

 ook nog een derde verdieping heeft. Een uitbouw, 
 in den vorm van een half achtkant, geeft aan dit avant-

! corps het noodige relief. 
t gebouw is vervaardigd van e baksteen, 

met ruime toepassing van Udelfanger-stcen. c banden, 
architraven, omlijstingen, balusters, friezen en fron-
tons zijn van die steen gemaakt. 

e baksteenbanden zijn in het bovendeel 
' van den gevel aangebracht, terwij l het fries , dat om 

het geheele gebouw omloopt, van schilderwerk , rood-
bruin op zwarten grond, voorzien is. 

e hoofdingang is met e pilasters cn hoofd-
1 gestel getooid. 

t is jammer, dat de fries-ornementen van den 
! voorgevel veel te grof zijn, en dat die van den zijgevel, 

die veel op een tapijtweefsel gelijken, ook niet passend 
genoemd kunnen worden. Ook zou de baksteen, die 
oranjegeel van kleur  is, door  het aanbrengen van 
zwarte voegen beter  effect maken. 

e schoone verhoudingen van den gevel doen het 
oog echter  aangenaam aan, en ook de gesmede hek-
ken der  sousterrainvensters zijn de moeite waard, met 
aandacht gezien te worden. 

1 t geheel is een sieraad voor  de . 
1'. J. . 

(A. et A.) S -
. 

r  thans op den titel van  ook dc 
woorden „Weekblad voor  Beeldende "  vermeld 
staan , zal, naar  ik hoop, de e ook wel eenige 
plaatsruimte voor  de navolgende beschouwingen om-
trent den Oberon-Cyclus van W. Steelink , thans in een 
der zalen der j  „Art i et Ainiciiiac "  geëx-
poseerd, beschikbaar  willen stellen. 

t is een zeer  verblijdend verschijnsel dat een 
Nederlandsch kunstenaar  zich door  Wicland's roman-
tisch gedicht heeft aangetrokken gevoeld, om daaruit 
stof voor  een vijftigta l illustraties te putten. n de 
laatste jaren kregen wij  schier  niets dan boeren, vis-
schers , koeien enz. te zien , dikwijl s wel met meester-
schap uitgevoerd, maar  volstrekt geen voedsel gevende 
aan onzen geest. Wat kan het ons schelen of een 
boerin al een koperen ketel schuurt, of een visscher 
zijn pijp rookt, of een koe al bij  een sloot staat tc 

grazen : 't s >k de Nederlandsche meesters 
der 17e eeuw behandelden wel dikwijl s dergelijke onder-
werpen , maar  terwij l eensdeels hunne weergaloozc 
techniek daar  alles goedmaakte, bewogen velen zich 
toch ook op het terrein der  historie of legende, thans 
door  onze kunstenaars geheel verwaarloosd. 

k heb wcleens iemand hooren beweren, dat de 
, weinige belangrijkheid der  onderwerpen, door  de tegen-
 woordigc Nederlandsche schilders gekozen, slechts 

1 daaraan was toe te schrijven, dat die kunstenaars 
meest allen een vri j  gebrekkige opvoeding hebben ge-
noten , dat ze of  zijn, of wel, dat ze 
hun eenige vorming dankten aan eenige lessen op een 
of ander  atelier  , waar  van beoefening van litteratuu r 
of geschiedenis in het geheel geen sprake was. Tot 
staving van zijne bewering , voerde mijn zegsman aan, 
dat, sedert de e van Beeldende kunsten, 
na jaren gekwijnd tc hebben , onder  de kundige lei-
ding van Prof. Allebé tot bloei is gekomen , en werkelijk 
verdienstelijke leerlingen heeft gevormd, veel verbete-
rin g is te bespeuren, waarbij  hij  wees op het vele 
goede, door  die jongelui ter  jongste najaars-tentoon-
stelling in Art i ingezonden. 

Enfin , wat hier  van zij , het deed mij  goed , toen ik 
in Art i Steelink's houtskoolteekcningcn zag, te kunnen 
constateeren, dat ook ten onzent wel kunstenaars ge-
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vonden worden , die behalve de noodige litterair e ont-
wikkeling, ook fantasie genoeg hebben om het gelczcne 
in schoone vormen weer  te geven. 

c kunstenaar  heeft zich blijkbaar  door s 
„Faust"  cn d von der  Glocke"  doen inspirecren , 
terwij l hij  mij  hier  en daar  ook aan onzen eenigen 

n deed denken. Wel heeft hij  het mees-
terschap van deze beide kunstbroeders nog niet bereikt, 
en zijn sommige teekeningen minder  goed geslaagd, 
maar  hij  toont toch, dat hij  het houtskool met vir -
tuositeit weet te behandelen. 

e figuren zijn over  het algemeen beter  van teeke-
ning dan de paarden , herten en andere dieren, die 
soms zeer  weinig natuurlij k zijn. r  en daar  zijn 
ook enkele figuren wat misteekend ; terwij l zij  nog al 
dikwijl s wat te klein in verhouding tot hun breedte zijn. 
n het algemeen is dc kunstenaar  gelukkiger  geweest 

daar, waar  hij  zich aan het werkelijk e leven kon aan-
sluiten , dan daar, waar  hij  het bovennatuurlijk e moest 
voorstellen. Zij n bovenaardsche wezens zijn te weinig 
ideaal, wat natuurlij k hinderlij k is. Waar  Oberon b.v. 
op wolken verschijnt komt het ons voor, dat de kun-
stenaar  eerst de figuur  naar  een of ander  model gevolgd 
heeft, en er  dan wat wolken omheen teekende. 

Onder  de best geslaagde tafereelen noemen wij : 
N" . 12, waar  de oude vrouw met n en Scheras-
min in gesprek is; N" . 14, waar a bij  nachthaar 
paleis verlaat, en waar  het mancschijn-effect zeer  ge-
lukki g is weergegeven; N" . 24, waar  de jonge vrouw 
haar  ouden blinden vader  bedriegt, en onder  het 
voorwendsel van een vrucht te plukken, zich van zijn 
rug bedient om bij  haar  minnaar  te kunnen komen, en 
waar  zoowel het bosch als dc figuren uitstekend ge-
slaagd zijn; N" . 39, waar a uit het water  gered 
wordt, en waar  vooral de figuren der  negers en 
sultanes goed gekarakteriseerd zijn. Ook de scènes 
uit het paleis van den sultan van Tunis komen ons 
zeer  gelukkig voor  , en de lokale toon is daar  goed 
bewaard. t laatste tafereel, waar n weer  in ge-
nade wordt aangenomen, doet ons aan n den-
ken , zeker  geen geringe lof voor  den teekenaar. 

e teekeningen zijn gephotografeerd en zullen in het-
zelfde formaat als die van r  in den handel 
gebracht worden. Velen zullen, naar  wij  vertrouwen, 
deze fraaie collectie van een Nederlandsch kunstenaar 
willen bezitten. 

Wi j  wenschen den heer  Steelink geluk met zijn wel-
geslaagden arbeid, en hopen, dat zijn voorbeeld door 
vele kunstenaars zal gevolgd worden , wat zeker  ertoe 
zal bijdragen om de vadcrlandsche kunst te verheffen. 

. 
Wij  nemen onstellen als het bovenstaande gaarne op, en houden ons 

voor  de toezending beleefd aanbevolen.

T  T E . 
Naar  wij  vernemen zal op 2 Apri l a.s. door  het 

Gemeentebestuur  van Amsterdam worden aanbesteed 
het bouwen van slachthuizen en stallen voor  rundvee 
voor  de algemeene slachtplaats. 

Tot het bouwen van eene nieuwe slachtplaats met 
veemarkt werd in dc Gemeenteraadszitting van 29 No-
vember  1877 besloten. Als terrein daarvoor  werd be-
stemd een gedeelte der n , ten noorden 
van de Nieuwe Vaart, ter  lengte van 742, en ter 
breedte van 135 , dus een oppervlakte van ongeveer 
10 hektare. 

e ophooging van deze terreinen is in het laatst 
van het vorig jaar  onderhanden genomen en thans voor 
een groot gedeelte gereed. 

e inrichtingen zijn vanuit de stad gemakkelijk te 
bereiken langs twee wegen, eene over  het voormalige 

 Funen , door  de Czaar-Peterstraat, de Cruquiusstraat 
i en Cruquiusweg, de andere over  den St.-Anthonie- of 
1 Zeeburgcrdijk , waarvoor  toegangsbruggen over  het 

l en de Nieuwe Vaart onderhanden zijn. 
e voor  dc slachtplaats ontworpen gebouwen, waar-

j  van degenen, die thans aanbesteed worden, een onderdeel 
uitmaken, zijn de volgende: 

3 slachthuizen voor  rundvee (groot en klein) en 
 schapen, met 3 daarbij  behoorende stallen; 

een slachthuis voor  varkens met daarbij  behooren-
den stal; 

 ccn paardenslachterij  met stal; 
een slachthuis voor  verdacht vee met stal; 
een darmenwasscherij  en penskokei ij ; 
een vetsmelterij  en albumine-fabriek; 
een huidenzouterij; 
een machinegebouw met ketelhuis; 
twee administratiegebouwen met bovenwoningen; 
een woning voor  den ; en 
een gebouw tot verblij f van ondergeschikt personeel. 
A l deze gebouwen zijn gescheiden door  brecde stra-

ten , teneinde het verkeer  te vergemakkelijken en vrijen 
toegang te geven aan licht en lucht. 

Voor goede ventilatie der  gebouwen en ruimen toe-
voer  van spoelwater  zal worden zorggedragen, terwij l 
de rioleering, welke een belangrijk onderdeel van eene 
slachtplaats uitmaakt, zoodanig wordt gelegd, dat al 
het verbruikt e spoelwater  onmiddellijk in de zee wordt 
afgevoerd. 

e veemarkt is verdeeld in een markt voor  groot 
vee, voor  klein vee en voor  varkens, allen met de 
noodige stallen, hokken, standplaatsen enz. Op het 
midden der  markt is een zoogenaamd afrekeningslokaal 
ontworpen, verder  woningen, remise met paardenstal, 
quarantainestal, mestbergplaats enz. 

Verder  wordt de markt geheel beplant met boomen, 
wat een aangenaam gezicht zal opleveren. 

Voor  den aanvoer  van vee te water, worden langs 
de Nieuwe Vaart de noodige aanlegplaatsen gemaakt; 
een spoorwegverbinding zal zeker  totstand worden ge-
bracht , terwij l een steiger  in het nabijgelegen spoor-
wegbassin voor  den uitvoer  van vee naar  Engeland 
kan worden opgericht. A l deze inrichtingen zullen 
zeker  strekken om de Amsterdamsche markt tot een 
verbruiks- cn doorvoermarkt van den eersten rang te 
maken. 

Wij  hopen naderhand meer  gedetailleerd op een en 
ander  terug te komen. . 

E G V A N ,
EN WATE E . 

. 
 100.) 

Ons rest nog, eenige beschouwingen te leveren over 
den invloed van het roten van vlas op het bederf 
van lucht, bodem cn water. 

Van welke beteekenis dit is, kan men opmaken uit 
het bedrag van bijna 10 millioen kilogram vlas , dat in 
1880 op ongeveer  20000 . grond in de verschillende 
deelen van ons land werd verbouwd, en voor  de vlas-
bewerking in onze binnenlandsche wateren geroot wordt. 

t zijn voornamelijk de gronden in Friesland, Gro-
ningen , Zeeland, Noord- cn d en Noord-
Brabant, waar  dit in het groot geschiedt. Friesland 
en Zeeland nemen daarbij  wel het leeuwenaandeel in. 

t roten geschiedt om de taaie vlasvezel te 
kunnen ontdoen van de andere deelen van den sten-
gel , die daardoor  bevrijd worden van de plantengom. 

t is een wezenlijk rottingsproces, waardoor  alle 
producten, die bij  het rotten van planten ontstaan, 
 worden geboren, voornamelijk ammoniak, koolzuur, 
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koolwaterstof, zwavelwaterstof en phosphorwaterstof 
met hare verbindingen. A l deze stoffen worden op-
genomen in het water, waarin het vlas heeft gelegen , 
welk water  daardoor  vuil en stinkend wordt, in den-
zelfden toestand komt als moeraswater  en dus ook een 
brandpunt kan worden van miasma. Al dadelijk vor-
men zich bij  de ontbinding van het vlas zeer  groote 
massa's ontbindingscellen, vibrionen en bacteriën, de 
eigenlijk schadelijke momenten van het vlaswater. 

t het water  door  het vlasroten geheel bedorven 
wordt, blijk t ook al dadelijk daardoor, dat alle inliet 
water  levende dieren , tenminste die van eenige hoogere 
orde, amphibiën cn visschcn , sterven. En al kan men 
dit sterven ook gedeeltelijk toeschrijven aan het door 
het ontbindingsproces onttrekken van zuurstof aan de 
in het water  aanwezige lucht cn de daarvoor  in plaats 
getreden schadelijke gassen , zoo is het toch voorna-
melijk te wijten aan de eigendommelijke rottin g der 
vlasplant, die vergezeld gaat van een sterk doordrin-
genden stank, door  mensch en dier  evenzeer  geschuwd. 

e overblijfselen der  gestorven dieren, die in het 
rottende water  spoediger  dan anders in ontbinding 
overgaan, brengen natuurlij k het kwaad bij  om de 
rottende eigenschappen van het vlaswater  te vermeer-
deren. t vlaswater  nu is op zich zelf niet drinkbaar 
voor  den mensch, maar  kan ook het andere drink -
water  in de nabijheid verontreinigen en voor  het ge-
brui k ongeschikt maken. e verontreiniging ge-
schiedt óf onmiddellijk door  het invloeien van het 
vuile water  in zuivere vaarten of grachten, óf middel-
lijkerwij s door  het grondwater, dat de in het rottende 
water  voorkomende ontbindingscellen kan mededeelen 
aan de in de nabijheid gelegen bronnen of welputten, 
vooral wanneer  deze putten gevormd worden door 
zakwater, welk water  daardoor  in meerdere of mindere 
mate schadelijk wordt voor  de gezondheid. r  ook 
de lucht wordt door  de stinkende gassen, die uit het 
rootwater  opstijgen , over  groote uitgestrektheden daar-
mede bezwangerd. j  windstilte hangt dan ook een 
dichte nevel over  die wateren cn is de geheele kom 
der gemeente, in welker  nabijheid dit rottingsproces 
plaats heeft, door  een ondraaglijken stank verpest. 

e wijze van roten heeft dan ook sinds jaren 
herwaarts in en buiten ons land de aandacht van na-
tuur - en geneeskundigen getrokken. Ook van de zijde 
van het niet rechtstreeks bij  deze industrie belang-
hebbend publiek is de aandacht der  autoriteiten op 
deze aangelegenheid gevestigd. Waar het publiek 
klaagde over  den hinder  van den stank, over  het ster-
ven van visschen en over  het bederf van drinkwater , 
hebben de geneeskundigen die klachten versterkt, door 
te wijzen op de schade erdoor  aan 's menschen ge-
zondheid berokkend. 

, helaas! de geleerden waren het ook omtrent 
dit punt niet eens. Terwij l sommigen dit bedrij f en 
zijne verontreinigingen in verband brachten met het 
heerschen van tusschenpoozende koortsen in die stre-
ken , waren anderen van meening, dat dat verband 
niet bestond, althans door  de ziekte-statistiek niet was 
bewezen. 

Om ons slechts tot ons land te bepalen, willen wij 
dri e rapporten hier  aanvoeren, door  commissiën uit 
Geneeskundige n omtrent dit punt uitgebracht. 

n 1870 werden door  den Geneeskundigen d 
voor  Eriesland en Groningen daarover  twee belangrijke 
rapporten uitgebracht en gesteld door  ervaren artsen 
in die beide provinciën, sedert meer  dan dertig jaren 
gepractiseerd hebbende, juist in die streken, waar  de 
vlasverbouw het aanzienlijkst is. En wat waren hunne 
conclusiën ? Wij  zullen ze hier  afschrijven, opdat mijne 
lezers zeiven kunnen oordeelen. 

1 e Groninger  Commissie zegt: 
 1". het bewerken van vlas vóór de roting praedis-

\ poneert wel tot sommige ziekten, maar  niet meer  dan 
ander  buitenwerk , bijv. aardappeldelven ; 

2". het vlasroten werkt, afgezien van de nadeelen 
voor  de personen , die het vlas na het roten weer  op 
het land brengen , nadeelig op den algemeenen ge-
zondheidstoestand , en wel door: 

a. het verontreinigen van vaarten, grachten en 
slooten, waardoor  dc visschen sterven en het water 
ondrinkbaar  wordt; b. aanleiding te geven, middel-
lijkerwijz c door  het onzuivere drinkwater , tot verdere 
verspreiding der  cholera, bij  eene epidemie van die 
ziekte; c. het vermeerderen van het malariagif en 
het daardoor  mede teweegbrengen van de verschillende 
miasmatische ziektevormen; 

3 . het bewerken van het vlas na de roting, met name 
het braken en zwingelen, praedisponeert tot borst- cn 
oogaandoeningen en is vooral nadeelig voor  borstlijders; 

4". niet minder  dan de vlasarbeider  zelf, zijn de 
andere bewoners van dezelfde streek onderhevig aan 
malariaziekten. 

En de Erieschc Commissie formuleert hare beschou-
wingen volgendcrwijze: 

1". de schadelijke invloed van het vlasroten is door 
de ervaring niet bewezen; 

2". de herfstziektcn cn koortsen schijnen niet door 
dit proces veroorzaakt te worden; 

3". zoo het vlasroten een der  factoren van het 
ontstaan der  ziekten genoemd moet worden, dan 
schijnt het een zeer  ondergeschikte te zijn; 

4 . ook de bewerking van het vlas schijnt niet op 
een bepaalde schadelijke inwerking heen te wijzen; de 
ervaring leert echter, dat bronchitides, aan dezen ar-
beid vaak verbonden, echter  geenszins algemeen en 
steeds voorbijgaande zijn; 

5'. van het rotingsproces is nochtans weinig of 
niets bekend en menig punt behoeft en verdient nog 
onderzoek; 

6 . daar  ten aanzien van de vlasarbeiders nog geener-
lei ziekte-statistiek aanwezig is, die vruchtbaar  is, zoo 
ze voor  een bepaalden krin g werd opgemaakt, is het 
zaak het instellen van een onderzoek naar  den invloed 
van de vlasbewerking op dezen krin g van arbeiders, 
zoowel als op den algemeenen gezondheidstoestand, uit 
te stellen en derhalve het onderzoek in een staat van 
wijzen te beschouwen. 

Een derde rapport daarover  werd twee jaren later  uit-
gebracht door  den adjunct-inspecteur  van het Genees-
kundig Staatstoezicht voor , . Carsten. 

e onderzoeker  is slechts met de plaatselijke ge-
steldheid van de vlasverbouwende streken in Zuid-

d door  zijne ambtelijke betrekking bekend. j 
putte zijne gegevens, behalve uit een tijdelij k plaatse-
lij k onderzoek, voornamelijk uit de sterfte-statistiek van 
die provincie. Zijn e statistieke bijdragen bepalen zich 
echter  tot de groep van ademhalingsziekten, waaraan 
in de vlasverwerkende gemeenten aanmerkelijk meer 
menschen gestorven zijn, dan in die gemeenten der 
provincie, waar  deze grondstof niet verwerkt wordt. 
Wat overigens den invloed van het vlasroten op het 
ontstaan van malariaziekten betreft, zoo berusten zijne 
beschouwingen meer  op vermoedens en aprioristische 
overwegingen, dan op feiten. 

Wij  zien uit dit drietal rapporten dus, dat feitelijk 
dienaangaande nog niets vaststaat. 

Evenwel mag het niet ontkend worden, dat deze 
industrie dringende voorziening eischt, om althans den 
hinder, die daaruit voor  de omliggende bevolking 
voortspruit , te verminderen en zooveel mogelijk het 
gevaar  voor  de algemeene gezondheid af te weren. 
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Nu zijn wel hier  en daar  provinciale reglementen 
en gemeentelijke verordeningen vastgesteld, die dit 
nadeel eenigermate zouden kunnen keeren, maar  op 
stuk van zaak laat hunne handhaving veel te wenschen 
over; ze zijn deels onvoldoende gebleken om het 
kwaad te keeren, deels laat men het kwaad voort-
woekeren , ondanks het verordende. 

Zal nu hier  en daar  de algemeene wetgever  optre-
den met absolute bepalingen, die verbieden dat lucht, 
bodem en water  door  de nijverheid bedorven worden ? 
Zal de wetgever  een algemeenen standaard van zui-
verheid kunnen aangeven, die waarborgt tegen bena-
deeling van de algemeene gezondheid en toch niet 
de nijverheid zoozeer  belemmert, dat deze in hare 
productie of winst grootelijks benadeeld wordt? Een 
moeilijk probleem! n gaat gemakkelijk, maar 
helpen, afdoend helpen is, vooral ten deze, hoogst 
moeilijk . En gebrekkige hulp bij  groote afbreuk aan 
de industrie zou misbruikmaken zijn van het staatsgezag. 

e nijverheid wordt door  zoovele en velerlei factoren 
beheerscht en de algemeene gezondheid door  evenvele 
geïnfluenceerd, dat het bij  den tegenwoordigen stand 
der wetenschap uiterst gevaarlijk, ja zelfs onverant-
woordelijk zou zijn, om algemeene regelen te stellen, 
die zeker  het allereerst diep in de nijverheidsbelangen 
zouden grijpen, maar  wellicht twijfelachti g nut aan den 
algemeenen gezondheidstoestand zouden aanbrengen. 

e is echter  niet gezegd, dat de tegenwoor-
dige toestand bestendigd moet worden. Gemis van 
toezicht, ja zelfs het gebrekkige toezicht van den 
huidigen dag zou het kwaad gaandeweg vermeerderen, 
en misschien aan de industrie-zelve blijkbaar  meer 
nadeel dan aan de algemeene gezondheid berokkenen. 

Werd ons derhalve de vraag gedaan, wat beter  is: 
algemeene regeling bij  de wet, of plaatselijke bij  ver-
ordening, wij  zouden, uit het oogpunt van billijkhei d 
en doelmatigheid, zeker  het laatste verkiezen. 

e tegenwoordige regeling is zoo slecht niet, als soms 
beweerd wordt, mits steeds de hand eraan gehouden 
wordt, d. i. dat de besturen  de adviezen van de ge-
neeskundige ambtenaren vragen vóór het verstrekken 
van concessies, en dat zij  over  het ontvangen advies 
de meening van bevoegde en onpartijdig e beoordeelaars 
inwinnen. t vervolgens de geneeskundige ambte-
naren uiterst voorzichtig in hunne adviezen zijn en 
zich niet door  vooropgevatte meeningen, maar  enkel 
door  feiten, deugdelijk bewezen feiten laten leiden. 
En waar  dit niet altij d het geval kan zijn , dat zij  dan 
aan hunne adviezen zoodanige voorstellen verbinden, 
die door  de ervaring reeds geijkt zijn, of zoo zij 
dit niet kunnen, zich onthouden. n zal het geraden 
zijn , dat de concessiegevende autoritciter , aan de con-
cessies die voorwaarden verbinden, waardoor  waarbor-
gen geschonken worden, dat de concessionaris het 
mogelijke doe, om het kwaad te voorkomen of te 
verminderen. n deze daaraan niet voldoen, welnu, 
men beloopt dan slechts het gevaar  één industrieel in 
de uitoefening van zijn vak te belemmeren, maar  men 
benadeelt nog niet een ganschen tak van nijverheid. 

n kan naar  plaatselijke omstandigheden en be-
hoeften voorzieningen en schikkingen maken , die zeker 
tot bevredigender  resultaten zullen leiden, dan alge-
meene voorschriften te decreteeren , die in de eerste 
plaats belemmerend voor  de nijverheid zullen zijn, 
zonder  daarmede genoegzame waarborgen voor  de 
algemeene gezondheid te geven. t medisch advies : 

 is ook voor  deze aangele-
genheid even geldig als voor  beveiliging van de ge-
zondheid of genezing van het individu. 

. S. Sr. C. 

NOG EENS E N E 
. 

e heer  Colladon heeft in het
nogmaals gewezen op de gevaren der  electrische verlich-
ting, in antwoord aan zijn vriend Th. T(urrettin i ?), 
die hem verweet, een stelselmatig tegenstander  van 
deze verlichtingswijze te zijn en gewezen had op en-
kele voorzorgen, genomen tegen brandgevaar  ; voor-
zorgen, reeds vroeger  in dit weekblad vermeld. j 
zegt, dat hij  eenvoudig een artikel heeft teruggegeven 
van 1'  d.d. 18 
Eebruari. j  kan den naam: „verklaar d vijand van 
de electrische verlichting"  dus niet aannemen, maar 
zelfs dat tijdschrif t verdient dien evenmin. Als ik , 
zegt hij , een verklaard vijand van de electrische ver-
lichtin g was, zou ik sinds vier  jaren duizend gelegen-
heden hebben gehad om authentieke feiten openbaar 
te maken omtrent de tallooze dwalingen, verbreid door 
de menigte van nijverheids-maatschappijen, die in de 
vij f werelddeclen de onderscheidene wijzen van electri-
sche verlichting geëxploiteerd hebben en nog exploi-
teeren , en daarmede zou ik misschien mijn plicht heb-
ben gedaan. (Zeer  zeker; Proctor,  heeft 
dan ook terstond gewaarschuwd voor  die maatschap-
pijen.) Want toen ik van alle kanten, in de met af-
beeldingen versierde tijdschrifte n en in de dagbladen 
beweringen zag, die mijn geweten cn mijn ervaring 
mij  zeiden belachlijk overdreven te zijn, gevoelde ik 
wel, dat daaruit geldelijke rampen zouden kunnen voort-
vloeien. k heb mij  vergenoegd met raad te geven 
aan eenige vrienden, die er  zich wel bij  hebben bevon-
den. t was niet genoeg. Paul s Courrier  zeide 
terecht: „al s gij  een denkbeeld hebt, maak het dan 
openbaar, want het behoort niet aan u, maar  aan de 
geheele wereld.") 

n de onderzoekingen der  zuivere wetenschap zijn 
de begoochelingen soms nuttig; zij  prikkelen tot ijver 
aan en doen nieuwe studiën ondernemen, maar  bij  het 
oprichten van nijverheids-ondernemingen zijn de be-
goochelingen vrijwa t meer  te duchten, en de aandeel-
houders , die , aangemoedigd door  buitensporige belof-
ten, een gedeelte van hun vermogen wagen in onder-
nemingen , waarvan zij  het degelijke der  grondslagen 
niet kunnen beoordeelen, moeten dankbaar  zijn jegens 
hen, die, meer  geoefend, den weg trachten te verlich-
ten en de gevaren, daaraan verbonden, aanwijzen. 

t is een rol , die ik sinds meer  dan veertig jaren 
dikwijl s heb moeten vervullen. Als ingenieur  geraad-
pleegd door  groote geldelijke instellingen, die zich in 
Frankrijk , in Zwitserland en elders bezighielden met 
stoomtuigen, exploitaties van mijnen, van verlichting, 
enz., ben ik dikwijls , op hun verzoek, op de plaats zelve 
de ondernemingen gaan bezichtigen, die hun belang 
inboezemden, en hunne dankbetuigingen hebben mij 
niet ontbroken. 

Zoo heb ik inzonderheid van zeer  nabij  en op de 
plaats zelve ondernemingen van gasverlichting moeten 
onderzoeken: watergas, houtgas, turfgas, tëergas, kool-
houdende lucht enz., en heb ik mij  indertij d persoon-
lijk e aanvallen op den hals gehaald wegens het bewe-
ren van de meerdere voortreffelijkhei d der  verlichting 
met steenkoolgas , zoowel uit het oogpunt van de nij -
verheid als van den handel. 

Al s natuurkundige en vriend van ernstige ontdek-
kingen koester  ik geene vijandige gezindheid hoege-
genaamd jegens de toepassingen van de electriciteit op 
de verlichting en het overbrengen van kracht; integen-
deel. r  ik acht mij  gerechtigd tot de bewering, 
dat de verlichting met koolgas, het gebruik van stoom 
en dat van saamgeperste lucht nog gedurende een lang 
tijdsverloop de middelen zullen zijn, waaraan de voor-
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keur  gegeven wordt door de groote meerderheid der 
particulier e nijverheids-ondernemingen en door  tenminste 
negen tienden der  particulier e verlichtingen. 

k ben gelukkig genoeg, eenstemmigheid te ont-
moeten bij  een der  uitstekendste Fransche ingenieurs, 
den heer  Ernest , die, gekozen tot voorzitter 
der groote , den 
twaalfden Januari j.l . — dus niet zeer  lang geleden —, 
bij het innemen van den voorzittcrsstocl, een gewich-
tige rede heeft uitgesproken, waarin hij  met gezag, 
steunende op de jongste studiën en feiten, het vraag-
stuk der  twee lichten bespreekt cn zonder  aarzeling 
besluit tot de blijvende meerdere voortreffelijkhei d der 
gasverlichting. 

Een enkel woord, alvorens te eindigen. n uit-
stekende vriend, wien ik antwoord, is zelf, ondanks 
zijn practische ervaring, op den rand van 't graf ge-
weest bij  zijn bezoek, twee jaren geleden , aan een fa-
briek voor  electrische verlichting in de Vereen igde-Sta-
tcn. j  neme het mij  dus niet kwalijk , als ik van 
tij d tot tij d wijs op feiten, die aantoonen, dat de ver-
lichtin g en het overbrengen van kracht door de elcc-
tricitei t in vele gevallen aanleiding kan geven tot ge-
vaarlijk e voorvallen. 

(A. et A.) Te Weenen is concessie verleend voor 
den aanleg eener  Stadtbahn, zijnde ccn verbindings-
spoorweg tusschen de verschillende voorsteden van 
W'eenen en de binnenstad. 

Al s uitgangspunt wordt de Frans-Jozcfskaai bepaald, 
waar  een centraalstation van reusachtigen omvang zal 
verrijzen. n de voorsteden zullen verder  haltestations 
worden opgericht. 

Een j  van , onder  leiding der 
heeren Tagexty en , zal deze werkzaamheden 
in i a.s. aanvangen. . E. 

- : . j  resolutie van den r van 
n is de werktuigkundige ingenieur  J. Grundel 

gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-Generaal 
van , om te worden benoemd tot 
ingenieur  der  derde klasse bij  den algemeenen dienst 
van het stoomwezen daartelande. 

. Van doorgaans goed onderrichte zijde 
wordt ons verzekerd, dat het r  der j 
tot g der  Bouwkunst op middelen gepeinsd 
heeft, om verbetering te brengen in de wijze van boek-
houding , die over het algemeen minder  in den smaak 
viel van de leden , die geroepen werden om de reke-

ning en verantwoording van den Penningmeester  te on-
derzoeken. t schijnt dat men tot dubbele boekhou-
ding is overgegaan, waardoor  vroegere'bedenkingen 
vervallen. 

A l is zij  nog niet geheel afgesloten, moet dc reke-
ning voor de feestviering van het veertigjarig bestaan 
der j  en de daaraan verbonden tentoonstel-
ling niet medevallen , en zal het batig slot op gevoe-
lige wijze moeten worden aangesproken. t orgaan 
der j  zal daaromtrent spoedig eene voor-
loopige mededeeling opnemen, waarmede het Bestuur 
dc leden zal verplichten. 

 jur y van beoordeeling der ontwer-
pen , ingekomen op de besloten prijsvraag, door de 
Vereeniging „d e e Schouwburg"  uitge-
schreven, bestaat uit de heeren: . . n te 
Arnhem , . Gosschalk te Amsterdam , Prof. E. Gugel 
tc , W. Springer  Sr. te Amsterdam en .
Witto p g te . 

— r de Administrati e van de . n 
Spoorwegmaatschappij  is de levering der  450 kub. 

r  bewerkte  ten behoeve van het 
tc maken  aan het k te 
Amsterdam , opgedragen aan de firma s Goffin &  Cie. 
te , ad negen-en-negentig gulden ( ƒ 9 9 . —) per 
kub. , te leveren in

r diezelfde firma  werd de levering in
 (dezelfde steen als thans aan het Centraal 

Station te Amsterdam wordt geleverd) aangeboden ad 
vijf-en-tachtig gulden (/ 85.—) per  kub. . 

 ct n is thans bezig met het 
maken der  fundamenten van het standbeeld voor  Jan 
van Nassau , dat op het , voor  den ingang 
der Academie, een zeer  weinig geschikte plaats, ver-
rijzen zal. 

. e Gemeenteraad besloot dc concessie 
met de gasfabriek niet te verlengen , maar de fabriek 
voor  eigen rekening te exploiteeren. 

. c Gemeenteraad besloot tot geheele ver-
bouwing en verbetering der  gemeente-gasfabriek, waar-
mede eene uitgave van /150.000 gemoeid is. 

(A. et A.) n onze beschouwing van het gebouw voor 
den Werkenden Stand is een kleine fout geslopen. 

e glas-mozaïek , in de facade aangebracht, is n.l. 
niet geleverd door  den heer  Carl Weber, maar  door 
den heer  J. Odorico , cn wel kosteloos, teneinde het 
gebruik daarvan in ons Vaderland bekend te maken. 

c heer  Bierborst, tc , is agent van den heer 
J. Odorico. 

N OVE

Boawnuutscbsppïj  „Nieu w üussum"  f

Nederlandsch Panopticum  pCt 

e  EN S 
van  zullen Vrijdag den 30 

t 1883, '«namiddags te halt twee ure, 
op het raadhuis dor gemeente, in het open-
baar, bjj  enkele inschrijvin g 

: 
het leveren van 59000 stuks Grcs-

keien, zoogenaamde Oblongs. 
e voorwaarden zjjn voor  ieder  verkrjjg -

baar bjj  den gemeente-bouwmeester  tegen 
betaling van 1(1 cent. 

 den 5 t 1883. 
 Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

. 
 Secretaris, 

G. N. E . 

AANBESTEDING. 
 BESTUU J 

E i 
te  zal op g 2'J t 
ten 3 uur  namiddags aanbesteden: 

t maken van eene nieuwe -
kamer met , Vestibule, 
Garderobe, n en r 
aan de groote Parkzaal aldaar 
met eenige bijkomende werken. 

Bestek en teekeningen liggen van af' -
derdag 22 t ter  inzage aan het Park 
en zjjn mede aldaar  verkrjjgbaa r tegen be-
taling van/3.(10 per  stel. Aanwijzin g op het 
terrein zal plaats hebben op Zaturdagü i t 
des voormiddags ten 10 uur , terwij l verdere 
inforinatie n te bekomen zijn bjj  den Archi -
tekt F. J . S te Utrecht. 

Uit Bes/uur voornoemd: 
. P. A. . A. Baron VA N ,

Jhr . J . A . , Seer. 

. 
S van 

 zjjn voornemens op Woensdag 
den 28 t 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

e Uitbreidin g van het Gebouw 
ten dienste der  Academie van 
Beeldende n en Techni-
sche Wetenschappen, aan de 
Coolvest. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie cn het 
Stads Timmerhui s te  en zijn ver-
krjjgbaa r bjj  Wed. P. VA N E & 
Z 0 Ö N , Boekdrukkers, Houttuin 73, tegen 
betaling van ƒ

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. e aanwjjzing in loco 
zal plaats hebben op  22  1883, 
des voormiddags ten 11 ure. 

t 1883. E . 

 en S van 
 BOSCH, zullen op g 

29 t 1883, voorm. 10 ure, ten -
huize aldaar, bjj  enkele inschrijvin g 

: 
1°. t uitvoeren van herstellings-

en vernieuwingswerken aan het 
Gemeentehuis. 

t maken van een vak beklee-
dingsmuur  aan de Buitenhaven, 
nabij  het Waaigat, benevens het 
dichten eener  opening in den 
bekleodingsmuur  aan hot noor-
delijk einde van den voormali-
gen Olisbak. 

. 
0p Woensdag 21 t 1883, des namiddags 

ten \2 ure, zal door de e Neder-
landsche j  te Auster. 
dam worden aanbesteed: 

t maken der houten fundeerin-
gen voor  een ijzaren overdek-
kingen harer  laad- en losplaat-
sen aan de Nieuwe Vaart te 
Amsterdam. 

e besteding heeft plaats ten kantore der 
j  op de Prins . 

Bestekken' verkrijgbaa r tegen betaling van 
(Vi.ió hij  den Boekhandelaren T 

&  C". , te Amsterdam. 
e aanwijzing op het terrein aan de Nieuwe 

Vaart , aal geschieden op g 19 t 
3". t afbreken der  brug buiten des voormiddags ten 11 ure 

ÖPEiN BA U ™ i f J ™ f i ' 
de Stadsdrukkerij . . Berlijn . . Weenen. 

S  ^ . 
. 11/ ..','„. i nu Tïnmlm-- .., ... .... 1 r t .,,,,-.'> 111 v,' 

n worden gegeven aan het Tech-
nisch Bureau van den . . -

, l 43 te Utrecht 

Ï ï7 & , 

Bickerstraat 
ATV ' . 

 en S der 
Gemeente A  zullen op g 
den 27 t 1883, te 1.» uur  des middags op 
het , in het openhaar  en by enkele 
inschrijvin g doen aanbesteden: 

t gewoon onderhoud van, en 
het verrichten van herstellingen 
gedurende 1883 aan Sluis- en 
Waterwerken en Scheepvaart-
inrichtingen. 

B. t vorrichten van eenige her-
stollingen en vernieuwingen be-
nevens hot onderhouden gedu-
rende hot jaar  188 i aan: 

e , Torens, Poorton enz., 
do Gebouwen ten behoeve van 
het Onderwijs, van de Politie 
en der  Brandweer, benevens 
die op do algemeene Begraaf-
plaatsen. 

C t onder  profiel herstellen van 
' een deel der  Afsluitkado in 
het afgosloten J t Noordzeeka-
naal 1 langs de . 

t bouwen van twee Scheops-
' steigers aan de o j  torkade" . 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter ) der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 1 . - v o or 
de sub A , ƒ 1 . - voor  de sub B, ƒ 0 . 16 voor 
de sub C en f 0.80 voor  de sub  genoemden. 

n worden gegeven voor de sub 
A C en ) genoemden, ten e van den 
Stads , r  N" . 1)3, en voor de 
sub B genoemden, ten e van den Stads 
Architect , r  No. 101, op het , 
desochtends van 10—U uur , terwjj l de Aan-
wijzin g voor het onderhoud sub B genoemd, 
zal geschieden Woensdag 21 , g 22 
en Vrijda g 23 t a. s., des voonniddags 
9 uur' te beginnen, aan 
in de Nes. 

Buraeneetier cn ll  'thouaeri room-, 
Amsterdam, V A N , Weth.\ 

13 t 1883.  Secretaris: 
E . 

. | 

G VAN . 

Openbare Aanbesteding. 
e ONTVANGE B E B

N tc  zul op Zaterdag den ! 
24 t 1883, des middags te S uren in 
het s >het Hof van Holland , bn 
J . S te llreda, in het openbaar  , „ ,_ , „ 

N : |voor de belanghebbenden ter  inzage op de zich 
t verbeteren van laag gelegen Stads-Timmerwerf en zijn , tegen betalinji 
gronden in de n van 15 cents per exemplaar, op de Gemeente 
Bijvang, door het vullen van Secretarie verkrijgbaar , 
grachtdeelen, het graven van Schiedam,'.) t 1883. 

1 ' Burgemeester en Wethouders voornoemd, , —— - „— 

P i J . VA N . S N Ü C1 3. 
A. VV.' . 

de Vuehterpoort en het oprui-
men van de daarvan voorhanden 
komende materialen. 
bestekken liggen ter  inzage op het 

s te 's-llertogeubosch en zjjn te ver-
krijge n hij  den Gemeente. Architect J. . 
NABB E aldaar, die van de werken onder 
1» en 3"  bedoeld ad ƒ 0 . 26 en die van het 
werk onder 2° genoemd ad /'0..">0. 

e aanwijzing zal plaats hebben op -
dag 27 t e. k., voor  de werken onder 1" 
v. in. 10, voor  die onder 2"  v. m 11 en voor 
die onder  3» oin 10' , ure v. ra. 

n worden gegeven door  den Ge-
meente Architect voorn» nul. 

's-llerlogenboseh, t 1883. 
Burgemeester en Wethouders room., 

F. J. ,
 N. G. SASSEN, Secretaris 

St  zijn voornemens op -
dag, den t a. s., des middags 
ten 12 ure, ten e aldaar, in liet 
openbaar aantebesteden, de levering van: 

60,000 stuks e Ourtheof 
Ben-Ahin ; 

100,000 vlakke en 30,000 getrok-
ken Straatklinkermoppen; 

175 kub. r  Gewassehen Grint ; 
Pl. m. 1000 kub. r  zuiver 

scherp d en 1000 kub. 
r  Plaatzand, benevens eeni-

ge . 
e bestekken liggen, van heden af, 

dagelfikl, met uitzondering van den Zondag, 

11 T WA  V E11 WA B N1 X G. 
. 
. 

C . 

STOO . 
- . 

. 
STOO . 

. 
V EXT G EX. 

Voor n en Prijsopgaven 
ie wenden aan den Vertegenwoordi-

ger voor Nederland 

J. VA N N Szn. 
30 Achterburgwal Amsterdam. 

greppels en slooten en het uit-
voeren van eenige verdere werk-
zaamheden. .. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -

ving. 
t bestek ligt ter  inzage aan de kanto-

ren der e en n te 's Her-
togenbo-ch, Bergen o/i '/.oom en Breda, en is 
aan laatstgenoemd kantoor, van 17 t 
1SS3 al', tegen betaling van ƒ 1. -per  exem-
plaar te bekomen. 

e aanwijzing i: i loco wordt gegeven op 
Vrjjda g t 1883 des morgens te '.) 
uren, te begil n aan de t inde 

. .. 
Nadere inlichtingen te bekomen bi) den 

r  voor  de ontmant lingswerken 
 VA N E E  , te Breda. 

Bh' G. E te Arnhem, zijn nog ver-
krijgbaar , eenige- n P 

 door  P. . S 
a /'2.—. Tegen toezending van postwissel 
franco thuis. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j ter  be-

tering der  Bouwkunst in  ss-i; verder 
enz. 

B. . te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten.  vordering der  Bouwkunst in
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en ( , , em. 

. s op aanvrage verkrijgbaar . 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning _ 

2d.ni 3u.11 e n  n graad voor  Waterpas- en ï 

VA

. G & , . 
t beste middel voor G van 

S en N tegen 
het oondenseeren van stoo-n. — Belangrijk e 
beoraring aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-BuUen. s en gebruiksaanwijzing 

, N.Z. 45. 

andere . 
, l N en Stalen 

N 
- en , enz 

Wilson's N 
zyn belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den  de n van 

, 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

 onlbiede de geïllustreerde

http://3u.11
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t V 

J.  VA N

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

 vatbaar  voor  Champion. 

en verder ' , 
V l o t - e n S U j p d e e l en e n z. 

prim a
merk i m hl it i io i i * s ü i m ; , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

 l E a , 
per Wagon of Scheepslading. 

 U S T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne. 

van de n  &

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

r  . 
uit de groeven van 

 j
 j

e , 
volgens teekening. 

 &  C°. 
s te Oude water, 

J Z r ; ' n h"  ï e r V ™ r , ] i S t "  ' ' n * » kortst mogeljjken tjj d alle soorten van « o o m b a g g e r m o-
ens ai hout- of  «zerconstruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke d i e i " e n T i -
brengst van 160 tot 2000 '  werkdag, Stoomgraafinachines ïtZl stoom 

, , , , Steen- e. Tegelvorm 
machines, n p en Brugcons t ruc t iën enz. 

i n i i m i L i v i i 

E

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

S , en*. 

, 

. 

n Oost-Zeedijk, 280. U l ' 
, 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurree-

rende prnzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bjj  groote en kleine partijen. 

n en Stoomheijen 
T E P en TE . 

V* N  * TE . . 

. 

in

Agenten van de j  van 
Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s n Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Neuchatel Asphalte Company . . 

EXPLOITATIE OER GROEVEN VAN VIL OE TRAVERS, 

^ H S S V 1 %
ueitweg N 3. ^ | m W . 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , , Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordriogbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
 i n l i c h t i n 8 > omtjent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

 r T l v n n P Q ^ . ^ ' ^f 0/ d « > b r i « k . ^ m r u k  Amsterdam, of by den r 
. U. S . , Beekstraat F.  te

 W . P A T O N . 

en Sléréolype-lririehling 
van G. J. , te Arnhem. 

tie ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor  Phetellihaarapiiie, 
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor -
«rapbi r  voor  de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
znne Nl r réa lypr - lnr l rh t ln g voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op fnmco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . l i .  Cz., te
 heeft zich welwillend belast met het 

Seven van inlichtingen en het aannemen van 
estelhngen voor  Pheieli lhagnphir, zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 
O. J . . 

-
 & ,  jj{ 

S BOC  Frères, E
 &  CA,

cn t»ti da Verlep nwoorditceri en : £i 

g T &  2 
Oostzeedjjk

mm 

e t A 
/// 4gr J ^ :^ 

A.W.W. 
r  F. YV. VAN ' G E X P T . T /'2.25 per  j maanden of wel zesgulden per  jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : [AN f , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag: voor  het buitenland 
C. B. S S en A. W. . / 7.50 en ü ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en corres|xindentie voor  het Genootschap te adresseeren aan , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
den , Prinsengracht 851 le Amsterdam. . cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker,  Afzonderlijk e nomniers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
l X ' . 28 te Arnhem. \ ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

Gedrukt bij  6. W. van der  Wiel & Cu., te Arnhem. 

(A.etA.) E E 
. 

door

Toen mij , als mijn aandeel in de versiering der 
societeitszaal van Architectura, het vervaardigen van een 
aquarel van de St.-Bavokerk te m werd opge-
dragen , en ik trachtte, mij  zoo goed mogelijk van 
mijn taak te kwijten, ontwaakte bij  mij  tevens de be-
geerte , iets omtrent dit belangrijk kerkgebouw te weten 
te komen. Samuel Ampzing's „Beschrijving e ende f 
der stad "  van 1628, de e 
Gestichten van , de „Tegenwoordige 
Staat der  Vereenigde Nederlanden door c Tirion" , 
van 1742, Schrevelius'  „Eerste stichting der  Stad 

"  tweede druk 1754, J. Wolff s „Beschrijvin g 
der Groote of St.-Bavokerk te "  1845, en 
niet het minst J. J. Graaf s „Plaatsbeschrijving der  St.-
Bavokerk te , te vinden in het vierde deel der 
„Bijdrage n voor  de Geschiedenis van het Bisdom -
lem"  , verschaften mij  de gegevens, waarvan ik bij  het 
samenstellen van het volgend opstel gebruikmaakte. 
Ook de heeren Prof. J. A . Alberdingk Thijm , . P. 
Scheltema en Jhr. . Victor  de Stuers schonken mij 
hunne zeer  gewaardeerde hulp. 

t is met geen zekerheid te bepalen, wanneer  de 
St.-Bavokerk te m gesticht werd. s in het 
jaar  1307 wordt van de St.-Bavokerk gewag gemaakt, 
terwij l ook in 1336 van die kerk gesproken wordt. 

t staat dus vast, dat er  reeds in de 1411''  eeuw 
een St.-Bavokerk bestond, ter  plaatse van de tegen-
woordige. Paus Bonifacius X vaardigde in 1397 een 
bul uit, waar  hij  spreekt van de kerk van St.-Bavo, 
die hersteld moest worden. Op verzoek van g 
Aelbrecht van Beieren gaf de Paus volledigen aflaat aan 
allen, die op den eersten Zondag na Pinksteren de 
St.-Bavo zouden bezoeken, en dan bijdroegen tot de 
instandhouding en het herstel van de kerk. 

Uit de bul blijk t verder, dat de kerk in het jaar 
1397 reeds verbouwd werd, en dat des Pausen gunst 
verzocht werd, om den verbouw, waarmede men aan-
gevangen was, tot een goed einde te kunnen brengen. 

Wat men toen aan het bouwen was, vormt het 
tegenwoordige koor, dat reeds in 1400 voltooid moet 
zijn geweest, want in dat jaar  werd er  eene kapellanie 
gesticht, in het nieuwgebouwde gedeelte der  kerk. 

t nieuwe koor  was oostwaarts van de oude kerk 
gebouwd. Van deze oude kerk zullen in 1400 nog 
schip, transept en toren bestaan hebben, want in ver-
schillende rekenboeken, thans nog door  de kerkvoog-
den bewaard, wordt daarvan gewag gemaakt. Van 1445 
tot 1447 werd het nieuwe transept gebouwd door  een 
Antwerpsch bouwmeester, . Evert genaamd. Op dit 
transept werd een klein houten torentje geplaatst. 

n 1470 werd tot den bouw van een nieuw schip 
besloten. e bouwovereenkomst tusschen kerkmees-
teren en Godevaert de Bosser  en Steven Elen genaamd 
Affelgen, berust nog in het archief van . 

Van 1470 tot 1472 werd het oude schip met den 
toren geheel gesloopt. n 1478 schijnt het schip zoo-
ver voltooid geweest te zijn, dat men het kon gaan 
afdekken; immers in dat jaar  werden de noodige leien 
aangekocht. Blijkens een opschrift in den noorder-
zijbeuk werden in 1483 de gewelven der  zijschepen 
voltooid. n 1486 werden de hogels en de kruis-
bloemen op de gevels geplaatst, terwij l in 1500 het 
gewelf boven het krui s werd aangebracht, volgens 
een opschrift, thans nog te zien. 

n 1505 nam men r  Anthonij s aan om een 
hardsteenen toren boven het krui s te bouwen. t 
dien bouw werd ook een begin gemaakt, doch daar 
er  belangrijke verzakkingen plaats vonden, besloot men 
in 1515 den toren weer  af te breken, en hem door 
een houten te vervangen, die in 1520 voltooid werd. 

n 1532 kwam het houten gewelf van het koor, in 
1538 dat van het schip gereed. 
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Een afbeelding der  kerk, door  Geertjen van Sint-
Jan tusschen 1520—30 geschilderd, is nog in de kerk 
aanwezig. 

n de eerste helft der  zestiende eeuw werd de kerk 
inwendig fraai versierd , op welke versiering wij  later 
zullen terugkomen. Zij  bezat in 1560 vijf-en-derti g 
altaren, allen rij k begiftigd , waaromtrent men in het 
opstel van den heer  Graaf en in de „Oudheden en 
Gestichten van "  vele belangrijke bijzon-
derheden kan vinden. 

l de kerk in 1566 van de beeldstormerij 
verschoond was gebleven, werd zij  toch , zoo tijdens 
het beleg, als in 1578, toen op 29 i de beruchte 

e nonen plaats hadden, van vele kostbaar-
heden beroofd. 

Tijdens de hervorming werden niet vele verande-
ringen gemaakt. n vergenoegde zich, met naar 
hartelust te witten en „eikenhout"  te verven. Een 
paar  portalen werden vri j  smaakloos verbouwd, en een 
paar  tochtportalen van hout naar  de klassieke orden 
bijgebouwd, hier  en daar  een topgevel wat veranderd, 
doch overigens liet men de kerk in hoofdzaak zooals 
ze was. 

n de dagen der  revolutie, vooral in 1795, moest 
de kerk het geducht misgelden. Ze werd toen een 
tijdlan g als paarden- en koestal gebruikt, en om toen 
meer  ruimt e tc krijgen werden de fraaie renaissance 
banken vernield, waarmede het schip der  kerk prijkte . 

e tegenwoordige hebben geen kunstwaarde en zijn 
uit het begin dezer  eeuw. 

n het jaar  1801 was de kerk bijna vernield ge-
worden. e bliksem sloeg in den toren en het had 
weinig gescheeld , of deze ware een prooi der  vlammen 
geworden, doch het gelukte aan enkele wakkere man-
nen, het vuur  te stuiten. 

n 1795 werd een interessant monument vernietigd, 
nl. het klokhuis, dat ten N.O. van de kerk stond. 

t was een houten getimmerte, ongeveer  in den vorm 
van een zaagmolen zonder  wieken, waarin vij f groote 
klokken hingen. t klokhuis werd door  Gerri t van 

j  in 1479 gebouwd, en diende om de klokken, die 
vroeger  in den toren van de afgebroken oude kerk 
gehangen hadden, tijdelij k te bewaren, totdat een 
nieuwe toren gemaakt zou zijn. t is echter  nimmer 
geschied, zoodat het in 1795 nog in wezen was. 

e vij f klokken, die het klokhuis bevatte, heetten 
Salvator, St.-Bavo, , s en Willebrordu s 
en wogen respectievelijk 4660, 3095, 1720, 1078 en 
760 . t opschrift op de eerste klok had veel 
overeenkomst met dat, wat Schiller  in zijn d von 
der Glocke vermeldt. t was in het n gesteld, 
en luidde, vertaald, aldus: k versla denakeligen blik -
sem , roep de verheugden tot het feest en de droevigen 
ter  begrafenis". n het kerkarchief berust een teekening 
van dit klokhuis, door  den Stads-bouwmeester  G. van 
der Pauw vóór het afbreken vervaardigd. Ook de 
platen van Ampzing en Schrevelius geven er  afbeel-
dingen van. 

Wi j  gaan thans over  tot de beschrijving van de 
St.-Bavokerk, zooals zij  zich thans vertoont. St.-Bavo 

is een laat-Gothische basiliek met drie schepen en transept. 
e lengte van het O. naar  het W. is 123 , terwij l 

de breedte van het middelschip met zijn zijschepen 
40 . en de lengte van het kruisschip 88 . bedraagt-

t hooge koor  is door  een halven zeshoek afgesloten, 
terwij l dc kooromgang, die geen kapellenkrans bezit, 
in den vorm van een halven achttienhoek gemaakt is, 
zoodat 3 tra vees van den omgang op 1 travee van het 
koor  komen. 

t gewelf is geheel als een steenen gewelf behan-
deld , en volmaakt onafhankelijk van de kapconstructie, 
waarvan men vanuit de kerk niets kan waarnemen. 
n den geest der  laat-Gothische stergewelven behandeld, 

heeft 't in het koor  den achthoek, in het schip den 
zeshoek tot grondvorm. Waar de gewelfribben elkander 
kruisen , vindt men rosetten, die fraai gepolychromeerd 
zijn. e donkerbruine tint van het hout, en het 
schitterend rood en groen van de rosetten, hier  en 
daar  met wat goud gehoogd , maken een zeer  gelukkig 
effect. 

e pijlers, die het koor  van den kooromgang scheiden> 

hebben vierkante plinten, en gaan dan in achtkante 
basementen en in ronde, zeer  massieve zuilen over, 
die slechts met een klein lijstj e afgedekt zijn,'  waarop 
dan onmiddellijk de bogen komen te rusten. e pijler s 
van het schip zijn slanker  dan die van het koor, missen 
de vierkante plinten , doch hebben fraaie bladkapiteelen. 

t krui s wordt door  vierkante pijlers, aan drie zijden 
door  halve zuilen versterkt, gedragen. Een dier  pijler s 
is tijdens den bouw van den steenen toren uit de ver-
ticale richtin g geraakt. 

t triforiu m is zeer  laag, en daar  men aan de dak-
bedekking der  zijschepen een vri j  groote helling heeft 
gegeven, zijn de ramen van het middelschip tamelijk 
klein, cn blijf t dus een zeer  groot muurvlak over, dat 
aan de zijde van het koor  waarschijnlij k beschilderd is 
geweest, en aan de westzijde door  nissen gebroken wordt. 

Venstertracceringen ontbreken bijna overal. Slechts 
die van dc dichtgemetselde vensters der  kruisschepen 
zijn nog ten deele aanwezig en vertoonen zeer  rijk e 
flamboyant vormen. e groote vensters, die de schepen 
afsluiten, zijn, wat de zijschepen betreft, ter  halver 
hoogte dichtgemetseld, terwij l dat van het middelschip, 
bij  het plaatsen van het orgel, geheel dichtgemetseld is. 

Boven het krui s verheft zich de toren , die op vier 
bijzonder  zware eiken balken rust. Tot den weerhaan 
is hij  ongeveer  76 meter  boven den beganen grond 
der kerk hoog. Boven de nok verheft hij  zich 30 
meter. t kruis, dat er  den l8en September  1519 
op geplaatst werd, woog 800 . t was gemaakt 
door  Jakob Simonz van Edam, en heeft 2 pond zilver 
en 6 schellingen gekost. n 1781 is het er  afgenomen 
en door  een ander  vervangen geworden. t raam-
werk van den toren is geheel van eikenhout, dat 
met lood bekleed is. e rijke  vormen der  latere Go-
thiek zijn hier  met veel smaak aangewend. e gedreven 
looden versierselen zijn bijzonder  fraai en toonen hoever 
men het in m in de drijfkuns t gebracht had. 

e tulpvormige kroon, met hogels bezet, die het ge-
heel afdekt, treedt hier  voor  het eerst op, om daarna, 
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zoo in België als in ons vaderland, met voorliefde aan-
gewend te worden. 

e toren bevat acht klokken en een carillon. e 
luiklokken , acht in getal, waaronder  de bekende -
mi aatjes , zijn allen in het begin der  zestiende eeuw te 

n gegoten. t carillon werd in 1661 en 1662 
door  den bekenden Frans y gegoten, en heeft 
 17,220 gekost, zeker  voor  dien tij d een aanzienlijke som. 

Vij f kapellen worden in de kerk aangetroffen. e 
naast het zuidelijk kruisschip, thans door  een nood-
muur van de kerk gescheiden, daar  zij  bij  de restauratie 
als steenhouwerswerkplaats dient, heette vanouds de 
Brouwerskapel, daar  zij  een altaar, aan n 
gewijd, en het brouwersgilde toebehoorende, bevatte. 

n ziet nog in de sluitsteenen van het gewelf de af-
beeldsels van , die een bedelaar  zijn kleed 
geeft, en van St.-Bavo, met een zwaard in de rechter-
hand en een valk op den linkerarm . 

Naast het noordelijk kruisschip vindt men de -
kapel , die haar  naam ontleent aan het kerstgilde, dat 
zich ten doel stelde, op g de behoeftigen te 
onthalen. n deze kapel stond voorheen het altaar 
van Christus' geboorte, door  Pieter  van Adrichem ge-
sticht. e kapel vertoont geene opmerkenswaardige 
architectonische bijzonderheden , doch heeft, als be-
graafplaats van den bekenden zestiendc-eeuwschen 
schilder n van , een zekere ver-
maardheid. 

Oostelijk van de l vindt men die van de 
Zeven Weeën der . d . Ook deze kapel 
heeft geen bouwkundig schoon en dankt haar  bekendheid 
daaraan, dat Jonkheer  Gerard van Schagen, die bij 
de verdediging van m in 1573 sneuvelde, erin 
begraven ligt. Boven deze kapel vindt men een ver-
welfd vertrek, dat in de wandeling de wapenkamer 
genoemd wordt. 

e l is in het zuidelijk zijschip en wordt 
daarvan afgesloten door  een ijzeren hek, in 1426 door  J 

r  Geert, den smid, gemaakt. t hek stond 
reeds voor  het Vonthuis, dat in 1423 op een thans 
onbekende plaats werd gebouwd, en in 1475 door 
de tegenwoordige l vervangen werd. t hek 
is zeer  kunstig bewerkt. e verbindingen doen aan 
gevlochten teenen denken, en geven blij k van r 
Geert's groote kunstvaardigheid. e doopvont, die 
vroeger  in deze kapel stond, was in 1422 te n 
vervaardigd. e vier  kraagstecnen van het gewelf der 
kapel vertoonen de beelden der  Evangelisten. 

e l bevindt zich in het noorde-
lij k zijschip, juist tegenover  de , en vertoont 
een kraagsteen, waarop een man, met een geesel een 
hond vervolgende, is uitgehouwen; het kapiteeltje van 
het kolommetje vertoont een wijnoogst. 

e portalen zijn aan de kerk uitgebouwd. t 
aan de oostzijde vertoont rijke  laat-Gothische vormen, 
en is vri j  goed bewaard gebleven. e portalen aan 
de noord- en zuidzijde van het kruisschip zijn echter 
in lateren tij d verbouwd, en alles behalve fraai. 

e , welks vroegeren topgevel men nog 
op de schilderij  van Geertjen van St.-Jan kan zien , heeft 

in de zeventiende eeuw een anderen gekregen, die 
aan de vormen van de Westerkcrk te Amsterdam 
herinnert. 

Bij  de restauratie van de kerk is het gebleken, 
dat de pijler s van het koor  rij k gepolychromeerd waren. 

e witsellaag is er  toen afgenomen, en de schilde-
ringen zijn zorgvuldig hersteld. e pijler s bestaan uit 
zandsteen, waartegen de zachte tapijtvormig e dessins 
zeer  goed uitkomen. Verschillende e spreu-
ken, aan het apostolisch credo ontleend, zijn in de 
randen aangebracht. 

Waarschijnlij k dienden deze schilderingen als fond voor 
houten apostelbeelden, die op consoles, waarvan men 
nog de aanhechting kan zien , tegen de pijler s geplaatst 
waren. Sommigen dezer  schilderingen zijn uit het laatst 
der vijftiende, anderen uit het begin der  zestiende eeuw. 

Eertijd s prijkte n tal van geschilderde vensters in deze 
kerk. n de rekeningen wordt gesproken van: het 
„koopmansglas", het „snijdcrs-outcr-glas" , het glas 
van St.-Sebastiaan, het , het glas 
„over die heylighe Geeststoel", het glas van Frans 
de Wit , dat van de Vrouwe van Schagen en dat van 
Gerri t . t groote glasraam in het noor-
der kruisschip heette dat van den Graaf van Ooster-
vau, terwij l dat, daartegenover, dat in 1498 gemaakt 
was, het glas van g Philippus genoemd werd. 
n den westelijken gevel werd in 1542 een groot glas-

raam geplaatst, dat door  Georgius van Egmont, bis-
schop van Utrecht, geschonken was. e teekening 
van dat venster, in renaissance-stijl, is nog in de kerk 
aanwezig. Ook wordt melding gemaakt van een glas, 
dat in den kooromgang werd aangetroffen, en dat 
omstreeks 1600 door  de straatjeugd werd ingeworpen. 

Een vak van den kooromgang is van een ten deele 
gerestaureerde beschildering, gouden sterren op een 
blauwen grond, voorzien. r  werd waarschijn-
lij k het e Sacrament bewaard. 

l de kerk geen grafteekenen van eenig belang 
bezit, wordt er  toch veel schoons in aangetroffen. 

n dc eerste plaats noemen wij  het koorhek, in 1509 
door k Sybrandz van n in koper  gegoten. 

t schijnt eerst in 15 13 voltooid geweest te zijn. t 
staat op een houten onderbouw van sierlijk e laat-
Gothische vormen, die in dc laatste jaren gerestau-
reerd is. e onderbouw heeft 16 paneelen, met 
beeldhouw- en schilderwerk versierd, waarop de wapens 
der steden m , , Gouda, Alkmaar , Enk-
huizen , m , , , Amster-
dam , , Edam, k cn Beverwijk voor-
komen. Op de twee uiterste paneelen ziet men de 
voorstelling van een man en een vrouw uit het volk, 
die de tanden in een kerkpilaar  geslagen hebben, zoo-
genoemde pilaarbijters , d. i. menschen die altij d in de 
kerk zitten. Voor  de twee middclposten zitten twee 
leeuwen, voor  de eindposten twee honden, die in een 
bedelzak, die om hun hals hangt, hun jongen dragen. 
n verband met de bovenvermelde pilaarbijter s zouden 

deze leeuwen zinspelen op dc kracht der  ware gods-
vrucht, terwij l de honden zouden veraanschouwelijken, 
hoe men door  altij d in de kerk te zitten en zijn zaken 
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te verwaarloozen, tot armoede komt. e kroonbalk 
is tijdens de hervorming weggenomen en door  een 
middelstuk vervangen, dat thans weer  gesloopt is en 
waarvoor  een meer passende bekroning in de plaats 
is gekomen. Op den kroonbalk stond vroeger  een 
Calvarieberg, Christus aan het krui s met a en 
St.-Jan. 

Tusschen de kolommen van het koor  is een muur 
aangebracht, die echter  in de laatste vakken door  een 
fraai gebeeldhouwd eikenhouten hek is vervangen. t 
hek is een waar  meesterstuk en kan op ééne lij n ge-
steld worden met het beste werk uit den vreemde. 

 is in sierlijk e vroeg-renaissance vormen in het begin 
der zestiende eeuw vervaardigd. 

Aan de oostelijke travee van het koor  staat eene 
afsluiting, deels van eikenhout, deels van gehouwen 
steen, volgens een opschrift in 1581 daar  geplaatst. 

t komt mij  niet onwaarschijnlijk voor, dat brok-
stukken daarvan vroeger  tot het hoogaltaar  van St.-Bavo 
behoord hebben. 

Aan de noord- en zuidzijde van het koor  zijn 22 
koorbanken geplaatst, in 1512 door  Jasper  Pieters ge-
maakt. Vij f worden van de overigen afgescheiden door 
een kolommetje, op welks kapiteel zich een vrouwe-
beeld bevindt, dat in haar  hand een rozekrans houdt. 

e plaatsen hebben allen de bekende opstaande zittin-
gen, aan de onderzijde van humoristische voorstellin-
gen voorzien. Fraai gesneden beeldjes bevinden zich 
ook tusschen de zitplaatsen. Aan den eenen kant 
worden de banken afgesloten door  het koorhek, en 
aan de andere zijde door  een rij k besneden, met leven-
dige kleuren versierd hekwerk. Op de paneelen in 
den rug der  zitplaatsen bevinden zich wapens, waar-
boven zich eene doorgaande overhuiving uitstrekt , die 
met gouden sterren op een blauwen grond beschilderd 
is. e overhuiving wordt afgesloten door  een rijk -
gebeeldhouwde kroonlijst , bestaande uit eiketakken, 
doorstrengeld met wijngaardranken, en telkens afge-
broken door twee wapens, het eene het wapen van 

, door  leeuwen gehouden, het andere dat van 
St.-Bavo, dat een engel als tenant heeft. e wapens 
in den rug der  zittingen zijn die van Filip s van Bor-
gondië, Frans, , Wolfert en Adriaan van 
Borsele, Jan  en  van Egmont, Jan van Wasse-
naar  , Walraven , Wolfert , Balthazar, k en Wal-
ravia van Brederode, Willem van , -
dri k van , Jean d'Estrées en Govert van 

, tweeden Bisschop van , aan de noord-
zijde. Aan de zuidzijde vindt men die van Filips van 
Oostenrijk, Jacoba van Beieren, d , -
noud , Philips en k van Brederode, Jan van 
Wassenaar, Nicolaas , pastoor  van St.-Bavo en 
later  bisschop van Atrecht, Joost van , Anna 
van , Anna van Neijenaar, Philippa van der 

, Jan van , Pieter  Ernst van -
feld en Nicolaas van Nieuwland, eersten bisschop van 

. 

Zeer  bezienswaard is nog de geelkoperen lessenaar, 
die in 14911 door  meester  Johan Fijeri j  vervaardigd 
werd. Op een elegant voetstuk is, rustende op een 

bal, een pelikaan geplaatst, wiens vleugels den eigen-
lijken lessenaar  vormen. 

All e kerkmeubelen, in het koor  aanwezig, zijn door 
de zorgen des heeren P. J. . Cuypcrs uitstekend 
gerestaureerd. 

e predikstoel, die tegen een pijler  van het zuide-
lij k kruisschip aangebouwd is, dateert waarschijnlij k 
uit het laatst der  zeventiende eeuw.  klankbord 
is veel ouder, en werd reeds in 1460, toen de kerk 
nog lang niet voltooid was, maar slechts tijdelij k ten 
gebruike werd ingericht, vervaardigd. t bekronende 
torentje is geheel a jour  in elegante laat-Gothische vor-
men bewerkt, en door  Jacob de Beeldsnijder  vervaardigd. 

Tegen den westelijken muur  van het zuidelijk kruis-
schip bevindt zich een rij k gebeeldhouwde eikenhou-
ten bank in laat-Gothischen stijl , die eenigen tij d gele-
den van de afzichtelijke verflaag, die haar  bedekte, 
ontdaan is, en thans tot het schoonste behoort, wat 
in de kerk te vinden is. e bank is onder  den 
naam van k bekend, en heeft gediend, om 
er  uitdeelingen aan de armen in te houden. e zijschot-
ten zijn rij k gebeeldhouwd, terwij l een houten over-
huiving, in den vorm van een halftongewclf, boven 
de zetels is aangebracht. Aan de rugzijden der  zittin-
gen zijn paneelen, waarop in Gothische karakters op-
schriften , betrekking hebbende op de uitoefening der 
liefdadigheid, geschilderd zijn. Tot het jaar  1810 had 
telkens op Palmzondag in deze bank een uitdeeling 
van levensmiddelen plaats. 

Nog hangen aan de zuidzijde van het koor, tegenover 
de Brouwerskapel, de zoogenaamde , 
die, waarschijnlij k ter  vervanging van oudere, in de 
zeventiende eeuw door d n gemaakt werden. 

Vroeger  had de St.-Bavokerk drie orgels. t groote 
orgel was aan de noordzijde van het koor, tusschen 
het koorhek en het kruis, zooals nog op de plaat van 
Ampzing te zien is. Behalve dit orgel, waren nog aan 
de noord- en zuidzijde van den kooromgang twee 
kleinere orgels aanwezig. e pijpen van het groote 
orgel zijn er  uitgenomen en versmolten, toen het tegen-
woordige orgel in 1735 begonnen werd. e kast is 
eerst in 1773 gesloopt. Van de twee kleine orgels is 
het zuidelijke in 1608, onder  toezicht van den stads-
bouwmeester  Jan de Bray, verplaatst naar  het zuider 
zijschip. n 1791 is het overgebracht naar  de Nieuwe 

k te . t noordelijke is in 1765 gesloopt. 
t orgel, dat thans aan de westzijde aanwezig is, 

en door  alle muziekliefhebbers zeer  geprezen wordt, 
is het werk van den Amsterdamschen orgelmaker  Chris-
tiaan . e leiding van het architectonische ge-
deelte was opgedragen aan k van , 
uit 's-Gravenhage, terwij l de beeldhouwer  J. B. Xaverij 
met het vervaardigen van het marmerwerk en de beeld-
houwer  J. van n met het houtwerk belast werd. 
n September  1738 was het geheel gereed. 

e architectuur  is natuurlij k die der  18e eeuw, en 
dus weinig passend bij  de laat-Gothische omgeving. 
Toch voldoet het orgel vrijwel , daar  het niet al te 
zeer  met ornementen overladen is. Slechts de orgel-
tribun e heeft al te fantastisch rococo-ornement.
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beeldwerk, door  den n beeldhouwer Xavery 
aangebracht in de nis onder  het orgel, is zeer  fraai. 

t is en haut-relief behandeld, en verbeeldt de ge-
wijde dicht- en zangkunst, die de e -
rin g dank komen .betuigen, en waarboven een Genius 
zweeft. 

e kerk wordt thans, zoo in- als uitwendig, met 
zorg gerestaureerd. t hooge koor  is reeds gereed, 
en vertoont thans weer  de balustrade en de venster-
traceeringen , waarmede het oorspronkelijk prijkte . 

e luchtbogen zijn niet aangebracht, doch men heeft 
de daarvoor  bij  den bouw der  kerk uitgespaarde tanden 
gelaten zooals zij  zijn, daar  het niet in de bedoeling 
ligt , de fraaie houten gewelven weg te nemen, om ze 
door  de oorspronkelijk ontworpen steenen gewelven te 
doen vervangen. e beschildering, waarmede de hou-
ten gewelven versierd zijn, is in het hooge koor  ge-
heel hersteld. e pijler s van het koor  zijn van hunne 
witsellaag ontdaan, en de beschilderingen, die men 
erop aantrof, zijn met zorg in haar  oorspronkelijken toe-
stand teruggebracht. Profielen en ornementen zijn her- \ 
steld, terwij l thans de kooromgang onderhanden ge-
nomen is. r  het vlakke muurwerk der  kerk blijk -
baar  altij d gepleisterd geweest was, heeft men deze 
bepleistering ook thans weder  aangebracht en alleen 
alwat gehouwen steen was, van de pleisterlaag ontdaan. 

e de e g steeds de noodige gel-
den blijven toestaan, om deze restauratie tot een ge-
lukki g einde te kunnen brengen! 

A E T . 
 21  1883. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering heeft geopend 
en de notulen zijn gelezenen goedgekeurd, worden de 
heeren Boomgaard en p als nieuwe leden 
geballoteerd en aangenomen. 

Onder  bijvalsbetuigingen bericht de Voorzitter  verder, 
dat de heer , wien het beschilderen van het 
genootschapslokaal was opgedragen, als blij k van zijn 
sympathie voor  Architectura , geen betaling daarvoor 
verlangt. 

e heer  E. n houdt nu zijne aangekondigde 
bijdrage over  waterbouwkunde, en behandelt als on-
derwerp de havenwerken der  stad Antwerpen, als eerste 
lezing van een reeks dergelijken, die spreker  achter-
eenvolgens hoopt te houden. 

Een historisch overzicht van de ontwikkeling van 
Antwerpen, in verband met die van Amsterdam, van-
ouds de mededingster  der  Scheldestad , gaat aan de 
eigenlijke lezing vooraf. 

a bespreekt de heer n de verschillende 
bassins en kaden, in den laatsten tij d te Antwerpen 
gemaakt. Uitvoerig staat hij  stil bij  de constructie van 
den 3000 . langen kademuur  langs de Schelde, die 
geheel op caissons in diep water  gefundeerd is. Een 
beschrijving van den bouw der  sluis van het Bassin 
du Sud besluit deze interessante bijdrage, die door  tal 
van schetsen en kaarten wordt toegelicht, en die wij 
nader  aan onze lezers uitvoeriger  hopen mede te deelen. 

Spreker  ontvangt den dank der  Vergadering, en na 
eenige discussiën wordt overgegaan tot de aangekon-
digde kunstbeschouwingen. 

e heer  E. n stelt ter  bezichtiging de plans 
voor  het nieuw te stichten abattoir  te Amsterdam, 
de heer  G. W. Eskes „Polychrome e aus 

n durch "  de heer  A . W. Weissman 
c de la Cathedrale d'Orvieto." 

e Voorzitter , de heer  Jan Springer, geeft aan het 
Genootschap voor  de bibliotheek ten geschenke t 
Binnenhof" , terwij l de heer  Croizct van Uchelcn ver-
scheidene belangrijke boek- en plaatwerken voor  de 
leestafel afstaat. 

n kunstgevers wordt dankgebracht en daarop de 
vergadering gesloten. 

(A. et A.)  OF ? 
Na de lezing van het artikel getiteld „Oorspronke-

lijkheid "  , voorkomende in  van 3 t 
komt het mij  voor, dat de schrijver  daarvan geene 
bepaling geeft, wat oorspronkelijk moet zijn in een 
kunstwerk. j  komt dientengevolge tot onjuiste ge-
volgtrekkingen, welke ik wensch te weerleggen. 

e beoordeeling van oorspronkelijkheid moet twee-
ledig zijn: 1"  oorspronkelijkheid van cle motieven, 2° 
oorspronkelijkheid van behandeling van die motieven. 
Bij  de critiek over  een kunstwerk mag, dunkt mij , het 

 oorspronkelijk zijn der  motieven nimmer aanlei-
ding geven tot het verwijt van diefstal, hoogstens tot 
dat van armoede. e schrijver  merkt op, dat het 
aantal toonverbindingen legio is, waaruit volgt de bijna 
onbeperktheid der  muzikale motieven; iets dergelijks 
is het geval met de motieven, geschikt voor  de sa-
menstelling der  ornementen, waarvan de natuur  de 
onuitputtelijk e bron is. Wanneer  het citaat van Göthe 
uitgebreid wordt, zoodat het ook het planten- en die-
renleven omvat en niet tot het menschenleven alleen 
beperkt blijft , dan is het wel degelijk van toepassing 
ook op architecten en niet alléén op dichters en schilders. 

Schrijver  motiveert zijn oordeel, dat per  se de ar-
chitect niet oorspronkelijk is, door  op de bouwdeelen 
kolom, pilaster, enz. te wijzen, maar  kan bij  de toe-
passing dier  bouwdeelen wel sprake zijn van oorspron-
kelijkheid? 

n kon haast evengoed van niet-oorspronkelijk-
heid gewagen bij  de aanwending der  bouwmaterialen, 
hout, steen , ijzer  , of bij  het gebruikmaken der  ver-
schillende instrumenten, viool, fluit,  enz. bij  een or-
kest-bezetting. 

Vensters, deuren, bogen enz. zullen toch altij d bij 
onze beschouwingen der  architectonische voortbreng-
selen als onmisbare deelen daarvan beschouwd worden. 

e architect moet en kan oorspronkelijk zijn in de 
behandeling der  motieven. Zij  alleen bepaalt de kunst-
waarde eener  compositie. 

All e muzikale scheppingen der  groote meesters ken-
merken zich door  den eenvoud en het geringe aantal 
der motieven. e beste ornementen zijn meestal die, 
met de eenvoudigste grondlijnen en de minste motie-
ven, *naar  de verheven indruk bij  beiden wordt voort-
gebracht door  de oneindige verscheidenheid en rijkdo m 
van behandeling. e architect is verplicht na te gaan 
bij  de goede voorbeelden, welke afwisselingen en sa-
menstellingen der  motieven geoorloofd zijn, teneinde 
den grooten meesters het geheim af te zien, waardoor 
zij  harmonie in hunne scheppingen verkregen. Zij n 
werk zal van die studie den stempel dragen en het 
verwij t van gebrek aan oorspronkelijkheid zal hem niet 
treffen. l , het zal hem evengoed tot een 
verdienste aangerekend worden, als het dat, volgens 
verzekering van den schrijver, Bastien e en -
kart gedaan wordt. 

Een modern kunstvoortbrengsel moet karakter  heb-
ben, het moet de blijken dragen van een zelfstandige 
schepping te zijn en mag de eigenaardigheden van zijn 
schepper  vertoonen, dat wijst vanzelf de oorspronke-
lijkheid ; maar  wanneer  is het verwijt van niet-oor-
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spronkelijkheid verdiend? Wanneer  de compositie be-
staat uit eene samenstelling van gedeelten van andere 
kunstvoortbrengselen. 

e eenige kunst daarbij  is, dat door  verandering 
van afmetingen en kleine vervormingen, die gedeelten 
pasklaar  gemaakt worden voor  het oogenblikkelijke 
doel. e vervaardiger  van een dergelijk werk is 
hoogstens een handige knutselaar, die den naam van 
kunstenaar  ten onrechte draagt. e handelingen 
zijn zeer  te vcroordeelcn, te meer  omdat producten , 
op deze wijze verkregen, de duidelijk e blijken dragen 
van „maak-werk"  tc zijn enden stempel der  genialiteit 
geheel missen. t verwijt van diefstal is daar  zeer 
op zijn plaats en 't is waarschijnlij k , dat eene compositie 
van dergelijken aard, den door  schrijver  aangehaalden 
muziekliefhebber  o. a. den uitroep „precies dc 5 ' van 
Beethoven"  ontlokte. k kan schrijvers meening niet 
deelen, dat de eisch van oorspronkelijk te zijn bij  de 
critiek in onze eeuw zwaarder  weegt, dan dat in vroe-
gere eeuwen het geval was. 

Een toehoorder  op een muziekuitvoering in de vorige 
eeuw, onthaald zijnde op eenige uit elkaar  gerukte 
deelen uit compositien van Bach, met ingelaschte her-
inneringen aan , zal wel dezelfde onaangename 
gewaarwording ondervonden en geuit hebben, als nu 
onze besproken muziekliefhebber. 

t gevoelen van schrijver, als zou het publiek de 
onbillijkhei d begaan, van alleen architecten en toon-
kunstenaars van gebrek aan oorspronkelijkheid te be-
schuldigen, terwij l het, daarbij  met dubbele maat 
metende, genieën als e en Shakespeare, van 
die fout vrijpleit , verdient bestrijding. 

Sommige onderwerpen, door  beide mannen behandeld, 
hadden reeds vroeger  aanleiding gegeven tot het ont-
staan van letterkundige voortbrengselen, maar deze zijn 
in vergelijking zoo nuchter, er  is van het denkbeeld zoo 
weinig parti j  getrokken, dat er  juist datgene aan ont-
brak , wat er  volgens mijn oordcel de bijna eenige waarde 
van uitmaakt, namelijk de kunstvaardige behandeling. 

n dc bouwkunde kan ook wel degelijk een meer-
malen behandeld onderwerp de inhoud zijn van een 
oorspronkelijk kunstwerk; de critiek die dat niet er-
kent, zal, dunkt mij , in onzen tijd , door  de publieke 
meening als een oppervlakkige gebrandmerkt worden. 

Voortbrengselen, als die van Wendel , 
zijn meer  af te keuren om hunne zucht tot onlogische 
zonderlingheid en hun gebrek aan klaarheid, dan om-
dat zij  oorspronkelijk zijn, want ik geloof, dat de 
wensch om oorspronkelijk te zijn, steeds door  den 
kunstenaar  moet gekoesterd worden. 

Een oogenblik terugkomende op de bewering van 
schrijver, als zoude het vak der  architecten mede-
brengen , om altij d van diefstal beschuldigd te worden 
door  het gebruik van kolommen enz., meen ik nog het 
volgende te moeten opmerken. 

e oorspronkelijkheid is daar  weer  tweeledig: ten 
eerste bij  de behandeling van kapiteel enz. en ten 
tweede in de groepeering der  kolommen onderling enz. 

Al s besluit wensch ik het volgende vast tc stellen: 
1". dat oorspronkelijkheid een eisch is, waaraan de 
architect kan en verplicht is te voldoen, en 2"  dat het 
oordeel van bevoegde kunstrechters in elk tijdper k van 
critiek op dezelfde gronden berust en daarvan in onzen 
tij d volstrekt niet afwijkt . 

Ongaarne zoude ik dit schrijven anders opgevat zien 
dan als een toepassing van den ouden regel „d u choc 
des opinions jailli t la lumière" . 

Ontvang mijn dank voor  dc mij  gegeven plaatsruimte. 
t 1883. i ) E

Gaarne plaatsen wij  de bovenstaande beschouwingen. Wij  hopen 
later  gekgenhtid te vinden op het onderwerp terug te komen. 

E E N . 
Nederland heeft onlangs een zijner  edelste ingenieurs 

verloren door  den dood van Froger. k laat aan meer-
bevoegden over, zijn verdiensten als wetenschappelijk 
man in het licht te stellen, zoo dit nog noodig kan 
worden geacht, cn wensch slechts den plicht der  dank-
baarheid te volbrengen jegens een der  welwillendste 
leeraren , dien ik aan de e Academie heb gekend. 

Froger  was klein van gestalte, maar  groot van geest 
en groot van hart. Zij n groote oogen waren levendig 
en de spiegel zijner  schoone ziel. Zij n ontwerpen waren 
groot. j  had een afkeer  van alles wat kruimeli g 
is; zijn teekeningen waren altij d op groote schaal, 
flink  en duidelijk . 

Een enkele maal wekte die lust in het groote den 
lust tot lachen op. Zoo hadden de cadetten der  mili -
taire en burgerlijk e genie van het derde en het vierde 
studiejaar  te Breda dikwijl s les in zaal 14. Wij  waren 
slechts met ons zevenen. Nooit had een leeraar  ge-
klaagd , dat het vertrek te eng was, maar  Froger  alleen 
had behoefte aan meer  ruimte. Op zekeren dag had 
de overste t de ondeugendheid, hem voor  onze 
les de uitspanningszaal aan te wijzen , waar  tweehon-
derd paren gemakkelijk konden walsen. Froger  zwaaide, 
alvorens de voordracht te beginnen, de armen, als 
wilde hij  zich vergewissen, dat zij  dc wanden en zol-
dering niet raakten. r  kan ik mij  tenminste roeren", 
riep hij  uit. 

ïk heb nooit iemand gekend, wiens hart verder  was 
van wrok dan het zijne. Onder  zijn vele deugden blon-
ken uit: trouw en goedheid. Goedheid!

 zeide . 
Froger  was trouw aan zijn vroegere lastgevers. j 

was dc adjudant geweest van den generaal Valter. e 
kleinzoon van dezen was cadet en had een doorloopende 
uitnoodiging om eiken vrijen Zondag bij  de familie 
Froger  door  te brengen. 

Eene der  zijden van zijn trouw was: liefde voor  zijn 
geboorteland en zijn geboortestad Amsterdam. e 
roem onzer  vaderen deed hem altij d in geestdrift ont-
vlammen. j  was geen scejjticus; integendeel, hij 
had steeds een sterke voorkeur, zelfs overdreven. Coe-
hoorn was in zijn oog de grootste aller  ingenieurs, 
Vauban meer  of min een kopiist. Eveneens dweepte 

; hij  met . Elke uitvindin g van een Neder-
i landsch ingenieur  verhief hij  hoog. j  rakelde ijveri g 
! de namen van enkelen hunner  uit de asch der  verge-
telheid op, b. v. . 

Ofschoon ik er  dikwijl s aanleiding toe gaf, heeft hij 
: mij  mij  nooit gestraft. e wachtmeester  Bouma (de 

naam is een voorteeken: hij  was de boeman der  Aca-
i demie) had weder eens , als naar  gewoonte, in mijn 

boekenkast gesnuffeld en er  allerlei verboden waar  ge-
vonden , ook:  en twee 
gedichten van lantarenaanstekers-vlucht:

 en  Por  was de bijnaam van 
Froger. n het eerste had ik hem belachelijk gemaakt 
door  hem voor  tc stellen op zijn sterfbed, tot zijn 
vrouw over  niemand en niets anders sprekende dan 
Coehoorn , Vauban , Treussard, Gey van Pittius, be-
dekte wegen, ravelijnen, holle vloeren, regenbakken 
en dergelijke onderwerpen, weinig geschikt om de 
belangstelling tc wekken van eene echtgenoote, die op 
het punt is weduwe te worden. Een staaltje: 

r  heb je, lieve vrouw', een uitgebreid bestek 
Van onzen regenbak, liet ding is nô  niet lek, 

r  let op '[geen ik zej;: nog vijf - ;\ zestig jaren, 
En waterdichtheid is uit onzen bak gevaren. 
— , Tor! dan ben ik dood! — N'u, roep dan onzen Jan, 

l die zich in persoon verassureeren kan 
Van 't geen mijn statica mij  altij d heeft geleemard, 
Want Jantje is een vent, die naar  zijn ouwen heer  aardt. 

t was slechts een karikatuur . t
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was zelfs een grove miskenning, niet uit boosaardig-
heid, maar  jeugdig gemis van doorzicht, noodig om 
dien beginselvasten man tc waardeeren. 

n volgenden dag kwam hij  op onze teekenzaal 
en zeide, met de hem eigene, doordringende stem, 
tot zijn medeleeraars: k weet wel, dat ze versjes 
maken op mij  en mijn vrouw, maar  't kan me niks 
schelen." 

Een tweede voorbeeld zijner  vergevingsgezindheid. 
t Pinksterfeest naderde. , die bijna altij d arrest had, 

voelde behoefte eens uit te gaan , en, ofschoon ik dc 
eenige gestrafte was , richtt e ik namens het gehcele stu-
diejaar  , een verzoek om amnestie aan den gouverneur 
Seelig. e en de overste t deden alsof zij 
de list niet bemerkten en verleenden amnestie. k be-
sloot dus twee dagen pret te maken. r  den vol-
genden g was het les bij  Froger  in de toepas-
singen van de wiskunde op de bouwkunde, een studie 
zeer  geschikt om alle Pinkstervreugd te bederven. 

— , wilt u asjeblief g niet vragen, 
maar  voordragen? 

— Waarom? 
— k ga eindelijk eens uit. 
— Uitgaan is geen bilslag waard. Je moet maar 

zorgen dat je 't weet. 
k stelde beginsel tegenover  beginsel en at twee dagen 

vleeschpasteitjes bij  den banketbakker . 
g brak  van s aan. 

Goede raad was duur. k besloot het teekenbord on-
bruikbaar  tc maken door  het in te smeren met stin-
kende boter, zoodat het glom als een spiegel. Nauw-
lijk s had ik mijn werk volbracht, of de leeraar  Froger 
kwam binnen. 

— ! een nieuw bord! t zal goedgaan. , 
wil je maar eens vóór komen? 

t krij t weigerde zijn dienst op de vette oppervlakte. 
— b je geen fut ? 
— Jawel, luitenant, maar  ik geloof dat cr

in de koolzure kalk zitten. 
— Wat is dat voor  een pedanterie? 
k stampte met mijn hakken het krij t aan stukken, 

maar  het vet bleef weerstand bieden. Ongeduldig 
schoot Froger  mij  op zijde, wilde schrijven, maar  even 
vergeefs. j  rook iets verdachts en bracht zijn neus 
bij  het bord. 

— Verdompeld! het stinkt. Wat is dat? 
k bracht schoorvoetend mijn reukorgaan nader  en 

riep met een uitdrukkin g van verwondering en wal-
ging uit: 

— Ajakkes, ja! 
— Wat is dat? 
Na een oogenblik rij p gepeins uitte ik het vermoe-

den , dat de oppasser  der  verlichting het bord had in-
gewreven met de lappen, die tot het schoonmaken van 
de lampen dienden. 

— k zal zorgen, dat hij  in de doos vliegt, riep 
Froger  uit. 

k was gered. 
Na de les bekende ik , om geen onschuldige te doen 

boeten, mijne schuld aan den luitenant van politie, 
Van der  Tol. e ontknooping bepaalde zich tot een 
knoop. „Verdompelde kwajongen!"  was de uitroep 
van Froger  en mijn eenige straf. 

Even edelmoedig gedroeg hij  zich bij  mijn examen 
voor  officier. k wist niets van zijn dictaten over  de 
toegepaste wiskunde dan het begin. 

— , wilt u mij  morgen vragen uit de 
eerste dertig bladzijden ? 

— Waarom? 
— k weet niks van de rest, 

mij  in. 
dan legt u eer  met 

— k je dat mijn eer  afhangt van jouw stom-
migheid? 

k nam een flink besluit. t was een schoone 
, zooals men cr  in ons gezegend vaderland 

weinige kent. k vlijd e mij  in een der  bastions op het 
gras neder  in de schaduw van een affuit , en genoot 
volop van de koesterende warmte en den azuren hemel; 
maar  de altij d waakzame overste t deed zijn rond-
gang door  de uitspanningszaal, waar  tal van cadetten 
met de duimen in de ooren gebogen zaten over  een 
of ander  handboek. k schitterde door  mijn afwezig-
heid. Spoedig vond hij  mij  verzonken in natuurgenot. 

— ! jonker, studeert u niet voor  't examen van 
morgen ? 

— Overste, als men 't van den laatsten dag moet 
hebben , zit 't er  niet diep. 

— k hoop dat u morgenochtend ook zoo zeker 
van uw zaak zult zijn. 

— U zult 't zien. 
n volgenden morgen was 't pompen of verzuipen. 

k zette de kroon op mijn brutaliteit . k werd, als 
de laatste van de lijst , ondervraagd uit de laatste blad-
zijden, waarvan ik niets wist. k verkende het terrein 
van den strijd . e Secretaris der  Commissie van -
spectie voor  het militai r  onderwijs, de heer  Van -
burg Stirum, was naar  buiten geroepen door  een na-
tuurdrift , die ik nog zegen. Als hij  met zijn houten 
been drifti g door  Breda wandelde, zeide een der  aca-
demie-leeraars : r  gaat de Commissie van -
tie." e andere leden wisten van Froger's dictaten 
nog minder  dan ik. Bovendien was de Cavalerie-ge-
neraal u doof, de Artillerie-generaal Falter 
(door  Stieltjes bijwijz e van drukfout , in de

 „Flater "  genoemd) tuurde met See-
lig in een atlas voor  wapenleer, en de dikke -
gencraal Voet was ingedut onder  den invloed van -
zon en chocolade. k was overtuigd, dat dc uitwen-
dig strenge maar  inwendig goedhartige t mij 
eerder  zou begunstigen dan verraden. 

k dreunde dus moedig de dertig  bladzijden 
van het dictaat op. t ging als van een leien dakje. 
k keek eens om , teneinde te zien, of de gevreesde Se-

cretaris nog afwezig was, cn ontmoette slechts den blik van 
, die met het hoofd schudde , alsof hij  geloofde 

aan een onwillekeurige vergissing. r  kwam de heer 
Van Stirum binnen. k legde de spons over  het bord 
en keek den generaal u aan, op wiens ge-
laat te lezen scheen: „Zo o jong en al zoo zeker  van 
zijn zaak!" k was genie-officier. 

n ziet, wat examens soms bewijzen. 
Na de vuurproef bedankte ik Froger, omdat hij  mij 

zoo „royaal "  gespaard had. 
— t spijt me, dat je naar  dat apenland gaat", 

zeide de brave man met een stem, die aandoening 
verried. „Al s je ooit te Amsterdam op den Vijgendam 
komt langs den hoedenwinkel van Froger, loop dan 
mijn huis niet voorbij."  En de edele leeraar  pinkte 
een traan weg bij  de gedachte aan de langdurige 
scheiding van zijn ondeugenden leerling. 

Eenige weken later  liet ik mij , bij  een kort opont-
houd te Amsterdam, aandienen in zijn woning, maar 
hij  was afwezig. 

Twinti g jaren later  zag ik hem op straat. Zij n blik 
drukt e verwijt uit. j  had gelijk. k had hem niet 
opgezocht. r  ik was in die dagen verbitterd, ge-
broken naar  het lichaam door  een bijna doodelijke 
ziekte aan boord en naar  den geest door  het banvonnis, 
„een domme en gemcene streek van Sloet", gelijk 
de r  Van dc Putte het noemde , zonder  het te 
durven intrekken. 

Nooit in mijn leven ben ik zoo geschokt geweest 
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door een teleurstelling. t de mij  eigene naïeveteit 
had ik altij d onze „liberalen "  voor  het rechtschapenste 
deel van ons volk gehouden, en ik was tot de over-
tuiging gekomen, dat juist zij  de grootste lafaards, 
huichelaars en kruiper s zijn. 

Ook had Froger, althans vóór veertig jaren, den 
naam van behouder. e dichter  van den Vloekzang: 

 moest bij 
hem, dacht ik , dus weerzin wekken, maar ik was in 
mijn bitterheid onbillijk . t komt er  minder  op aan, 
schreef dezer  dagen t in een studie over  George 
Eliot ,  men denkt dan  men denkt. 

Froger  moge behoudend of liberaal, geloovig of 
ongeloovig geweest zijn, hij  was altij d oprecht en eerde 
de oprechtheid van anderen. 

e uitdrukkin g „apenland"  voor ë was bekrom-
pen, maar  hierin geleek hij  op bijna al zijn landge-
nooten. Zelfs de „eminente"  Thorbecke zag in ë 
slechts een „knoeiwinkel" . 

Froger  werd later  lid der  Tweede , maar hij 
was te bekwaam en te eerlijk en nam dus spoedig zijn 
ontslag. n zoude misschien aan een levensschets van 
dien mannelijken, trouwhartigen Nederlander tot op-
schrift kunnen geven:

 13 t '83. 
S. E. W.

E - Z E E . 
Vóór eenige jaren keerde de heer , die, 

in opdracht van de Fransche , ontwerpen 
voor de herstelling van de  gemaakt had, 
naar  Frankrij k terug en legde zijn plans aan een 
groote commissie voor, die, na langdurig onder-
zoek , besliste, dat men van een voortzetting der  werk-
zaamheden moest afzien, daar de goede uitslag in den 
hoogsten graad onwaarschijnlijk was en verder, — 
zelfs de mogelijkheid van het welgelukken aangenomen 
zijnde — de aan te wenden kosten in geen verhouding 
tot het te bereiken doel konden staan. e moest 
zich met dit bescheid tevredenstellen en zijn arbeid 
staken, daar hem persoonlijk geen geldmiddelen ten 
dienste stonden, en hij  was reeds op het punt alle 
hoop op te geven, toen een vriend hem met e -
seps samenbracht. Beide mannen spraken over de 
onderneming; e s liet zich de kaarten voor-
leggen en verraste reeds twee dagen daarna den ont-
werper  met de woorden: k houd de zaak voor  mogelijk. 

e g heeft u 40,000 francs voor uw vroeger 
werk gegeven, een som, waarmede natuurlij k niets te 
beginnen is. k stel 200,000 francs  te 
uwer  beschikking; ik geef u tevens eenige mijner  beste 
ingenieurs mede; reis nu met God en zoo spoedig 
mogelijk af en bericht mij , wat gij  met deze middelen 
zult vinden". 

, wiens verbazing zijn vreugde evenaarde, 
draalde niet. e was de zaak in een nieuw 
vaarwater  gebracht. e steeds vertragende en ver-
zwarende medewerking der g was uitgesloten; 
het plan was een zuiver  particulier e onderneming ge-
worden , en nu ook gingen de zaken vooruit. Vroeger 
waren bijna alle Europeesche vakgeleerden op hare 
zijde. Zij  geloofden niet aan de mogelijkheid. e 

s is 't nu met de zaak ernst. 
e berichten van e zijn zoo gunstig, dat 

e s den n t zich naar  Afrik a heelt 
ingescheept. Tot een redacteur  van de  zeide 
hij , overtuigd te zijn van het welgelukken. k neem 
een ingenieur van de Suez-maatschappij  en een half 
dozijn ondernemers op mijn reis mede. e laatsten 
laat ik niet los, vóórdat de zaak afgesloten en onder-
teekend is. Wij  gaan eerst naar  Gabes, dan zullen 

wij  de streek der  bereizen, die gekanaliseerd moet 
worden, en daarna zullen wij  de metingen van den 
overste e onderzoeken. 

„Al s onze onderzoekingen zijne beweringen beves-
tigen, zijn wij  gered. n heeft gezegd, dat
hooger  liggen dan de zee; wij  beweren, dat zij  12 tot 
13 meter  lager  liggen. n heeft gezegd, dat de 
kanaalwerkzaainheden wegens den rotsachtigen bodem 
onmogelijk zijn; bij  onze boringen — en wij  hebben 
tot 50 . diepte geboord — heeft men niets anders 
gevonden dan zand. 

t is waar, dat de door  onze onderzoekingen ver-
nietigde onderstellingen door een uit 82 geleerden 
saamgestelde commissie werden gemaakt. 82 geleerden, 
die twisten! s er  iets, dat daarbij  niet voor  den dag 
zou komen? k houd vol, wat ik vroeger  gezegd heb, 
dat er  misschien 1000 jaren v. Chr. een zee bestaan 
heeft, en dat er  een verbinding was met de -
landsche Zee, waar nu de  liggen. k reis af; 
mijn reis zal vier  weken duren. k heb van Abd-el-

r  een prachtigen brief ontvangen, gelijk een waren 
profeet voegt. e Emir  roept alle marabouts en sjeiks 
op, mij  te ondersteunen; hij  stelt de inlandsche be-
volking gerust; de eigendomsrechten zullen gewaarborgd 
worden; de waarde der  bezittingen langs de nieuwe zee 
zal stijgen. e oplossing is nabij, want wij  willen van 
officieele hulp niets weten; maar  wenden ons uitsluitend 
tot den particulieren ondernemingsgeest. t is het 
eenige middel om zaken snel en goed te doen". § 

N . (') 
 18 t 1883. 

n heeft mijne aandacht gevestigd op een verslag 
in  van 10 t eener  voordracht, door 
den architect n te Amsterdam gehouden: over 
het uitschrijven van prijsvragen op bouwkundig gebied. 

n heeft genoemde heer ook de indertij d uit-
geschreven prijsvraag voor de Protestantsche kerk te 

n besproken. 
Wat door den heer n daarin tegen het pro-

gramma wordt aangevoerd, zal ik niet beoordeelen, 
maar ik acht mij  verplicht krachtig op te komen tegen 
de daarin aangewende poging om een man als de heer 

, dien ik om zijne kunde, eerlijkheid en karakter 
heb leeren achten, van lagen eigenbaat te beschuldigen. 
A l wat de heer n daarin omtrent den heer -
laar  , die als raadsman de commissie geheel belangeloos 
terzijde stond, zegt, is geheel bezijden de waarheid. 

Juist het tegenovergestelde had plaats. e commissie 
heeft met aandrang den heer . F. r  uitge-
noodigd om zich met het maken van het ontwerp en 
het beleid van de uitvoering te belasten, doch deze 
meende deze taak, met het oog op zijne vele bezig-
heden , niet te mogen aanvaarden. 

e plaatsing van dit schrijven in uw geacht week-
blad wordt beleefd verzocht door 

(') n zake de voordracht, door  den heer  J. . n den t 
jl . in de Afdeeling Amsterdam der . B. d. B. gehouden, ontving de 
redactie van  Opmerker een schrijven van den heer  Van Akerlaken 
te , waarbij  meer  bepaaldelijk het gesprokene over de prijsvraag 
voor de Protestantsche kerk te n gecritiseerd wordt. e 
het verlangen van den geachten schrijver  wordt de inhoud van dien 
brief medegedeeld en daaraan het antwoord van den heer . toegevoegd. 

e redactie stelt zich voor op gelijke wijze te handelen met een tweede 
bij  haar  ingekomen stuk, als de schrijver  vergunning geeft zijn naam 
daaronder te plaatsen. t komt haar  voor, dat de critiek tegen het 
door  den heer . gesprokene met open vizier  moet geschieden. Tegen-
spraak in gepasten vorm zal steeds welkom zijn en zooveel mogelijk 
opgenomen worden.
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Al s antwoord op bovenstaande verklarin g moge in 
't kort dienen: 

l u . dat de ondergeteekende den geachten heer  con-
sulent gelukwenscht met zijn verdediger  en vriend, de 

 hierboven genoemd; 
2". dat de bloote mededeeling van  het

 mijner  bewering, steunende op even acht-
bare gronden als die des Voorzitters, en bovendien op 
de woorden  de besloten e 
prijsvraag  beter  maakt dan zij  was ; 

3". dat het loffelij k getuigschrift, hierboven den heer 
consulent afgegeven, den ondergeteekende groot ge-
noegen doet, en het hem spijt dat de geëerde steller 
daarin even weinig parlementair  als kerkvaderlij k spreekt 
van  en

 zonder  zelfs te pogen naar  het leveren van eenig 
nader  bewijs of notulen-uittreksel, zoo no>,dig om de 

 te kennen. 
4. dat de Voorzitter , dien  het verslag van 10 

 in handen gaf, bij  geheele lezing daarin wen-
ken zal opmerken, die niet tevergeefs door den on-
dergeteekende hem en anderen voor het vervolg wor-
den aanbevolen, zoo beleefd als dat mogelijk is. 

e Architect J. .
Eere-Voorzitter  van Architectur a et Amicitia . 

Oud-Voorzitter , Eerelid van de j 
tot bevordering der  Bouwkunst. 

 21 t 1883. 

E T V A N . 
Tot vóór korten tij d had men van de verschillende 

systemen van hijschtoestellen geen zekerheid, dat zij 
voldoende waarborgen tegen valongelukken opleverden. 
Alleen de hydraulische ascenseur  maakte daarop eene 
uitzondering, maar  zoowel de aankoop daarvan als de 
veelvuldig daaraan voorkomende herstellingen vereisch-
ten zooveel kosten, dat zij  slechts zelden aangeschaft werd. 

t amerikaansche „Systeem Sellers"  dat in eenige 
e fabrieken gebruikt wordt, biedt geen voldoende 

zekerheid tegen val aan. Bij  het gebruik daarvan is 
men steeds blootgesteld aan de mogelijkheid, dat de 
touwen breken. t dit plaats, dan zijn de beide 
vrijstaande houvasten niet sterk genoeg om het vallen 
van het toestel te voorkomen. 

Bij  vele ascenseurs worden, om eventueele valon-
gelukken te voorkomen , sterke veeren gebruikt, die 
echter  geen aanbeveling verdienen, omdat zij  langzamer-
hand hare spankracht verliezen. 

e heer d g te z heeft 
op dit gebied eene geheele nieuwe vinding gedaan en 
een fabrikaat in den handel gebracht, bij  welks gebruik 
men onder  alle omstandigheden tegen valongelukken 
verzekerd is. t is vooral de personenlift, volgens 
dit systeem vervaardigd , die eene aandachtige beschou-
wing verdient. n stelle zich een elegant ingericht 
kabinet voor, waarin plaats is voor 4 of 6 personen. 
Zonder het minste geraas zweeft men van den beganen 
grond tot aan de 4e of 5e verdieping en men is binnen 
twee minuten weer  beneden. e drijfkrach t bestaat 
gewoonlijk uit een gasmotor, welks beweging slechts 
eenige centen per  uur  kost. t ütijgen en dalen ge-
schiedt door  middel van twee van elkander  onafhan-
kelijk e kettingen. Aan elk der  beide geleiders is een 
getande staaf van gegoten staal aangebracht. Wanneer 
nu de beide kettingen breken , is het onmogelijk 
dat het toestel vallen kan, omdat door  middel van een 
zeer  eenvoudige en vernuftige mechaniek de bak door 
deze tanden gevat wordt. Verschillende proeven heb-
ben aangetoond, dat het toestel zonder den minsten 
schok staan blijft . Een bevoegd bcoordeelaar  verzekert 
ons dat, toen hij  de touwen, die voor  deze proef de 

kettingen vervangen hadden, doorgesneden had, de 
met hem in den bak aanwezige personen dachten dat 
dit nog moest geschieden, van zulk eene geringe be-
teekenis was de schok, door het breken der  touwen 
veroorzaakt. 

e ascenseurs van , zoowel voor  personen als 
voor  goederen, zijn meermalen door  verschillende des-
kundigen beproefd en allen hebben verklaard, dat zij 
de strengste waarborgen voor de veiligheid aanbieden. 
n het buitenland vindt dit systeem allerwegen bijval , 

omdat het bij  zijne groote veiligheid, slechts geringe 
onderhoudskosten vordert. Ook te Amsterdam is dezer 
dagen zulk een ascenseur  beproefd, over  den uitslag 
waarvan wij  kunnen mededeelen, dat zij  geheel aan de 
verwachting beantwoordde. e lift is geplaatst in 
het geheel verbouwde Brack's . 

e heer  Theod. Ferd. Bierhorst te m is ge-
neraal-agent van de fabriek d . 

J T O T G . 

Vergadering  an |6 .Vaart

Tot plaatsvervangend afgevaardigden ter  Algemeene Vergadering van 
de j  tot Bevordering der t worden benoemd de 
heeren . J. t en J. A. Voorhoeve. 

e Voorzitter  zegt, dat de vergadering, die de Afdeeling van hare 
oprichtin g af in de maand i beeft gehouden, incest een huishoudelijk 
karakter  had en in den regel door  weinig leden wertl bijgewoond. Nu 
die bezigheden naar de vergadering in r  zijn overgebracht en 
de derde Vrijda g in i al wat laat is  op een goede opkomst te 
kunnen rekenen, steil hij  namens het lïestuur voor het reglement in 
dien zin te wijzigen, dat die vergadering niet meer  behoeft gehouden 
te worden. Na discussie wordt besloten vooralsnog het reglement niet 
te veranderen, maar  dit jaar  deze vergadering niet te houden. 

Naar  aanleiding van het door  den Secretaris uitgebracht jaarverslag, 
ontstaat een discussie over het daarin voorkomende betreffende de boek-
verzanieling der  Afdeeling waarvan door de leden zeer  weinig ge-
brui k wordt gemaakt. Verschillende voorstellen worden gedaan en ten 
laatste aangenomen, de boekenlijst te doen herdrukken en in de verga-
derzaal op te hangen. 

Uit een ingekomen schrijven van den heer  J. van der  Pol blijkt , dat 
een door  hem naar m gezonden sink gekyaniseerde plank, eenige 
maanden op een plaats heeft gelegen, waar  champignons groeiden, zon-
der daardoor  te zijn aangetast. 

Van de Afdeeling „Amsterdam"  was een brief ingekomen, houdende 
aansporing aan de afdcelingen de verslagen harer  vergaderingen zoo-
danig te verzenden, dat zij  vroeger in het Bouwkundig Weekblad 
kunnen verschijnen dan in eenig ander  blad of, zoo noodig, daarvoor 
den dag der  vergaderingen te veranderen. 

e Voorzitter  zegt, dat in het vorige jaar een schrijven in dien geest 
van het Bestuurder j  is ontvangen en dat toen onmiddellij k 
maatregelen zijn genomen , opdat aan het verzoek van het Besluur  kon 
worden voldaan, zoodat sedert dien tij d geregeld daaraan is gevolg ge-
geven. Na discussie wordt besloten dit aan de Anistcrdamsche Afdee-
ling mede te deelen en in de verslagen der  vergadering op te nemen. 

e stichting van een beproevingsinrichting van bouwstoffen aan tie 
orde gesteld zijnde, geeft tie Voorzitter  verslag van hetgeen het Bestuur 
hieromtrent heeft te weten kunnen komen, hierin bestaande, tlat reeds 
voor  ecnigen lij d door  tic Polytechnische School het voorstel is getlaan 
zulk eene inrichtin g hiertelande te stichten. c j  tot Be-
vordering tier  Nijverheid heeft zich in haar  congres, ten vorigen jare 
gehouden, ook met dit onderwerp ingelaten, waarvan het gevolg is 
geweest, dat, na overleg met tic Polytechnische School, van haar een 
adres van adhesie aan het gedane voorstel aan '/.. . tien g was 
gericht, liet Bestuur  der  Afdeeling meent tlat nu niets anders kon 
gedaan worden dan het Bestuur  van tie j  tot Bevordering 
der Bouwkunst le verzoeken, een gelijk atlres aan tien g te richten. 

g wordt besloten. 

e heer . de Vries brengt tie weinige belangstelling ter  sprake, tlie 
tegenwoordig jegens de Afdeeling heerscht j  wenscht eene com-
missie benoemd te zien, tlie deze zaak onderzoekt, de oorzaken op-
spoort en Voorstellen tot verbetering tloet. 

e heeren t en de Voorzitter  voeren aan, dat tlie maatregel 
reeds vóór  enkele jaren is genomen, doch geen merkbare vruchten 
heeft opgeleverd, evenals andere beproefde maatregelen. a zegt 

j  de heer e Vries tli t onderwerp in tie volgende vergadering te willen 
J behandelen, waarom hij  voorstelt, het noodigé dienaangaande op tic con-
 vocatiebiljetten voor  die vergadering te plaatsen, waartoe besloten wordt 
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Vergadering van
Na opening der  vergadering door  den Voorzitter , den heer  J. E. G. 

Noordendorp, en de goedkeuring der  notulen van de vorige, werd een 
door het BestUUT omvangen schrijven van de Afdeeling Amsterdam ter 
tafel gebracht, hehel/.ende het verzoek om de verslagen dezer  Afdeeling 
zooveel mogelijk het eerst aan de redactie van het Bouwkundig Week-
blad te doen toekomen. 

Ofschoon het doel van dit schrijven door  de Vergadering op prij s werd 
gesteld, meende zij, dat, wanneer  een dergelijk verzoek van het Bestuur 
der j  ware uitgegaan, dit meer  gewettigd zou wezen en werd 
besloten aan de Afdeeling ,.Amsterdam"  te kennen te geven dat zij , 
als zuster-Afdccling, onbevoegd is zich eene autoriteit aan te matigen 
als in dal schrijven doorschemert en het wensehelijk is, dat elke Afdee-
ling voor  zich dergelijke huishoudelijke zaken naar  eigen goedvinden regelt. 

a werd door  het lid . . Stoet de vraag behandeld: 
„Wel k stelsel van centraalverwarming verdient voor  gestichten, woon-

huizen, schoolgebouwen enz. de voorkeur; heetwaterverwanning of 
verwarming met heete lucht?" 

Nadat door  spreker de bezwaren waren genoemd om, in zoo korten 
tij d als daarvoor  beschikbaar  was, over  deze vraag breedvoerig uit te 
weiden en de beide stelsels te vergelijken, ook wat betreft de kosten 
van aanleg enz., bepaalde bij  zich tot enkele beschouwingen over  ver-
warming in verband met ventilatie. j  besprak het ontstaan van het 
lachtbederf in onze woningen, hoe dit gebrek eenigermate kan worden 
beperkt door  eene zoodanige verwarming en ventilatie, die eene ge-
wenschte luchtverplaatsing in bepaalde richtingen doen ontstaan en welke 
gunstige resultaten men verkrijg t door in lokalen van grooten omvang 
centraalverwarming aan te brengen. 

Voor  schouwburgzalen, kerken enz. dient eene verwarming op grootere 
schaal door  heetwater of stoom toegepast. e wijze van verwarming 
werd nader  besproken en volgens spreker  verdient eene verwarming 
met heete lucht de voorkeur, wij l daardoor eene meerdere uitstralin g in 
de lokalen wordt bevorderd, doordien men, ofschoon de vele goede 
eigenschappen eener  verwarming met heetwater  niet te miskennen zijn t 

bij  dit laatste stelsel te veel van bijomstandigheden afhankelijk is. 
Volgens spreker  moest de gestelde vraag aldus worden beantwoord: 

n woonhuizen verdient centraalverwarming, vooral intlien daarbij 
tevens open haarden worden gebruikt, aanbeveling. Voor  grootere lokali-
teiten kunnen beide stelsels uitmuntend voldoen en hangt de keuze af van 
de eigenlijke bestemming dier  lokalen en plaatselijke omstandigheden. 

a deed spreker  eenige mededeelingen omtrent de heetelucht-
verwarming zooals die in het gebouw der  vereeniging „d e " 
alhier is toegepast, een en ander  door  teekeningen verduidelijkt . 

Nog werd door den Voorzitter  medegedeeld, naar  aanleiding van 
eenige bespreking over de bezwaren van heetelueht-verwarming, dat 
eene firma te Essen a/d r toestellen heeft uitgevonden, waarbij 
de uitstralende lucht door  douches bevochtigd wordt, die geheel naar 
verkiezing op eenvoudige wijze geregeld kunnen worden. 

Vervolgens werd door  het lid . r  de vraag ingeleid: s uit 
een constructief oogpunt de toepassing van metselwerk in verschillende 
kleuren en figuren daargesteld, aan te bevelen?" 

Verschillende bezwaren legen het aanbrengen van figuren, voorname-
lijk , wanneer  dit niet in het verband kan geschieden , werden door  spre-
ker opgesomd en kwam hij  tot de conclusie, dat de toepassing van zoo-
danig metselwerk niet is te ontraden, mits het verband daarin door  het 
decoratieve gedeelte niet worde verbroken. 

Tijdens de pauze gaf het A. T. van Wijngaarden ter  kunstbeschou-
wing, het werk e Ausbau"  van m bel te Breslau. 

Na de pauze kwam het voorstel, in de vorige vergadering door ge-
noemd lid ter  tafel gebracht en slrekkende tot wijziging van art.  der 
wet, in bespreking en werd er  besloten de behandeling hiervan tot 
eene volgende vergadering uit te stellen, naar  aanleiding van een door  den 
Voorzitter  gedane mededceling, dat deze zaak in eene door  hel Bestuur 
der j  met de Voorzitters en Secretarissen der  Afdeelingen, te 
bonden bijeenkomst in de maand April , nader  zou worden besproken. 

Nadat omtrent de te houden tentoonstelling der  bekroonde prijsvragen 
nog eenige besluiten waren genomen, werd door  den Voorzitter  de 
vergadering gesloten met een woord van dank aan de leden, die tot 
het nuttige van deze bijeenkomst zooveel hadden bijgedragen. 

. 

n G
reeds dri e jaar  als zoodanig of als onder-
baas werkzaam maar  door  liet eindigen van 
het werk zonder  betrekking zoekt weer 
plaatst te worden. e beste getuigen staan 
hem ten dienste. 

Adres franco onder  letter 1'  bij  den boek-
handelaar . P.  'te

E E van de Naumlooze Ven-
nootschap 

zal op g 29 t 1883, te ï ' / i "" r . 
aanbesteden in het lokaal  \ 

t bouwen van een -
S aan de van Noordt-

kade te Amsterdam. 
Bestek en Voorwaarden zjjn van af Zater- '

dag 24 , a ƒ 1. te verkrjjge n ter -
drukkeri j  C. A. N &  ZOON , te Amsterdam. 

n worden verstrekt door den! 
Architect (i. B. , te Amsterdam. 

Gasfabriek Utrecht. 
 m S van 

Utrecht verlangen aanbiedingen voorde leve-
ring van vij f en twinti g millioen kilo-, 
grammen Westfaalsche gaskolen, te 
leveren tusschen prim o Juli 1NS3 en einde 
Apri l 188*. 

Aanbiedingen zullen worden ingewacht ten ' 
Stadhuize onder het opschrift  ̂ Aanbiedingen 
van Weslfoiilsche stecuko'en" uiterljj k tot cn 
met 15 Apri l e. k., terwij l de voorwaarden: 
van levering op aanvrage gratis verkrjjgbaa r 
zjj n bjj  den r  der  Gasfabriek, door; 
wien ook nadere inlichtingen worden verstrekt. | 

biedt zich aan, eenigszins practisch erva-
ren en bekend inet het maken van Situatie-
kaarten op groote schaal, -
ningen. óók ter  litografcoring: was op 
verschillende Bureaux der  Staatsspoorwegen 
werkzaam, is bekend met kadastrale werk-
zaamheden, vlug en accuraat net 
teekenaar  en copiist op linnen en pa-
pier. 

Goede certificaten en proeven van werk 
ten dienste. 

Adres franco bureau vau lie Opmerker, let-
ters A. B. 

^ 
School en Onderwijzerswoning. 

i lE  EESTE i: S van
 zullen op Woensdag den 

 April 1883, des voormiddags ten 111 uur, ' 
behoudens nadere goedkeuring, ten e
der Gemeente in 'topenbaar aanbesteden: 

t bouwen van eene school en 
onderwijzers woning in den Prins 
Alexanderpolder  nabij  Terbreg-
ge. 

Bestek en teekening liggen van af den 27 
t ter  inzage ten e derGemeente, 

alwaar  gedrukte bestekken en teekeningen 
voor  f 1.— alsdan verkrijgbaa r  zijn , even-
als bjj  de boedrukkers VA N S UN  ZOON 
te Botterdam en bjj  den na te noemen Ar -
chitect. 

Aanwijzin g op Woensdag den 4 Apri l 1883 
des voormiddags ten elf ure door  den Archi -
tect W. V A N , wonende te

e gezegelde inschrjjvingsbiljettc n moeten 
den dag vóór de aanbesteding tusschen 9 
ure des voormiddags en 1 uur des namid-
dags in eene daarvoor  bestemde bus in de 
raadzaal gebragt worden. 

Hillegersberg, 24 t 1SS3. 
Burgemeester en Weihouders voornoemd, 

P. . E E i )E , 
Weihouder l. e. Burgemeester. 

 en S der 
Gemeente  zjjn voornemens op 
Zaturdag den 31 t 1883, des namiddags ten 
één ure, ten Stadhuize, in het openbaar 
aan te besteden: 

e levering van twee duizend twee 
honderd (2200) stuks gegoten 
ijzeren socketpijpen ten behoeve 
der  Stedelijke Gasfabriek. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zjjn 
tegen betaling van 1(1 cents per  exemplaar 
verkrijgbaa r  gesteld ten Stadhuize (Finan-
tiekamcr) cn bjj  de Boekhandelaren .1. G. 
V A N N tt ZOON te Utrecht. 

n zjjn te bekomen bjj  den -
teur  der  Gasfabriek te Utrecht. 

Utrecht, 15 t 1883. 

 .Secretaris der gemeente Utrecht, 

E . 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente UT  UT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 7d» Apri l 1883. des namiddags 
ten één ure in het openbaar ten Stadhuize 
aan te besteden: 

t bouwen van eene openbare 
school 2' soort met onderwijzers-
woning en gymnastieklokaal aan 
de Plompetorengracht. 

t bestek niet teekeningen ligt ter  inzage 
aan het bureau der  Gemeentewerken Achter 

g en is aldaar, zoomede ten Stad-
huize (Afdeeling Einantiën) en bjj  de boek-
handelaren J. G. V A N N &  ZOON 
verkrijgbaa r  gesteld tegen betaling van / '  1.00 
per exemplaar. 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op 
g den 2d , n Apri l e. k. des voormid-

dags ten lOJ/i ure aan het perceel Plonipe-
torengracht  n°. 657. 

Utrecht e Secretaris der  Gemeente 
22 t 1883. Utrecht. 

E . 

 en S der 
Gemeente  zullen op g 
den 2d'"  Apri l 1883, tc 12 uren des middags, 
op het , in het openbaar  en bjj  en-
kele inschrijvin g doen aanbesteden: 

a. t dempen van een gedeelte 
van het . 

b. t bouwen van Slachthuizen 
en Stallen voor e voor 
de algemeene Slachtplaats in de 
Stadsrietlanden. 

c n van eenige stra-
ten in de Gemeente. 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn 
uitsluitend te verkrjjge n ter j  der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 1.50 (met 
teekeningen) voor de sub a, ƒ 2 . 50 (inet tee-
keningen) voor de sub b en ƒ 0 . 25 voor de 
sub c genoemde. 

n worden gegeven voor de sub 
a en c genoemde, bjj  den Stads , 

r  N°. 98, op het , van 10 
uur 'sochtends tot 12 uur  des middags, ge-
durende de week welke de Besteding vooraf 
gaat, en voor de sub b ge-noemde, op bet 
terrein aan de e keet, staande bij  het 
Exercitieterrein , des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, VA N . 
19 t 1883.  Secretaris: 

E . 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente  zullen op Zaterdag den 
31""" t 1883, des voormiddags ten 10 
ure, ten Gemeentehuize in het openbaar  aan-
besteden : 

t bouwen eener  school voor 
144 kinderen in het nieuwe ge-
deelte van k aan Zee, 
met bijlevorin g der  schoolmeu-
belen, en aUe verder  daarmede 
in verband staande werken. 

Alles nader  omschreven in het bestek en 
de teekening, die ter  inzage en overname 
liggen ter  Secretarie der  Gemeente, alwaar 
gedrukte bestekken met teekeningen, k'gen 
ƒ 1 . 50 lier  stel, op franco aanvrage verkrijg -
baar  zjjn . 

Zj j  zjjn voor  dezelfde prijzen verkrjjgbaa r 
bjj  de Boekhandelaars J. V A N B E N T U
E N ZOON te Gouda. 

Aanwjjzin g in loco op g den 271"' " 
, des voormiddags ten 10 ure,door  den 

Architect J. . VA N , Verlengde 
Binnenweg te  bjj  wien inmiddels, 
desverlangd, nadere inlichtingen te bekomen 

zijn-
e inschrijvingsbiljetten moeten vrachtvrj j 

zjj n ingekomen den 30"" 1 t e. k. voor 
des namiddags 7 ore. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. A. O. E , 
Burgemeester. 

S. N
Secretaris. 

 Steenhouwers. 
Voor een geheel nieuw soort van mar-

mer, wenscht de- Eigenaar  van marmer-
groeven tot exploitatie met belanghebbende 

n Fabrikanten in verbinding te komen. 
Prjj s niet booger  dan gewone graniet. 
Brieven franco onder . A. 20 aan het 

bureau van dit blad. 

Voor het leveren en stellen aan de gas-
fabriek der  gemeente n van een 
gashouder met kuip van 1000 a 1200 

' : '  wordt aanbieding van prjj s met teeke-
ning en bestek gevraagd, in te leveren vóór 
den 20"  Apri l e. k. aan het adres van den 

r 
W. E . 

 en S van 
 zullen op g 

29 t 1883. voorm. 10 ure, ten -
huize aldaar, bjj  enkele inschrjjvin g 

: 
1".  uitvoeren van herstellings-

en vernieuwingswerken aan het 
Gemeentehuis. 

2".  maken van een vak beklee-
dingsmuur  aan de Buitenhaven, 
nabïj  het Waaigat, benevens het 
dichten eener  opening in den J 
bekleedingsmuur  aan het noor-
delijk einde van den voormali-
gen Oliebak. 

3".  afbreken der  brug buiten 
de Vuehterpoort en het oprui- i 
men van de daarvan voorhanden 
komende materialen. 

e bestekken liggen ter  inzage op het, 
s te 's-llertogenliosch en zjjn te ver-

krjjge n bjj  den Gemeente-Architect J. . 
NABB E aldaar, die van de werken onder 
1° en 3° bedoeld ad ƒ 0.25 en die van het 
werk onder  2"  genoemd ad ƒ 0.50. 

c aanwjjzing zal plaats hebben op - < 
dag 27 t e. k., voor  de werken onder 1" 
v. m. 10, voor  die onder  2"  v. m 11 en voor 
die onder  3» om 10'/, ure v. m 

n worden gegeven door  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

'»-Hertogenbosch, 14 t 1883. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

F . J . , B-B. 
.J N. G. SASSEN, Secretaris. 

r  verandering van inrigtin g worden te-
gen matigen prij s ter  overname aangeboden: 

N zoo goed als nieuwe -
S met de daarbjj  behoo-

rende . 
Te bevragen bjj  den e laar . , 

t 60, Amsterdam. 

Gemeente . 
. 

g ƒ 70 000. 
S der 

Gemeente  zjjn voornemens op Vrij -
dag 13 April 1883, des namiddags ten 3 ure, 
ten e aldaar, publiek aan te be-
steden : 

t vergrooton der n te Vc-
lendam, gemeente Edam. 

Nader  omschreven in het bestek en de tee-
kening, liggende op de gewone uren ter  Ge-
meente-Secretarie ter  inzage en aldaar  tegen 
ƒ 1.50 verkrjjgbaar . 

e aanwjjzing te Volendam zal geschieden 
op Woensdag 4 Apri l 1883. 

n worden gegeven door  den -
genieur -  te Hoornen den 
Gemeente-Architect A W. S te 

 15 t 1883. 
. J. , Burgemeester. 

 Secretaris 
. . 

 BESTUU J 
E 1 

te  zal op g 20 t 
ten 3 uur  namiddags aanbesteden: 

t maken van eene nieuwe -
kamer met , Vestibule, 
Garderobe, n en r 
aan de groote Parkzaal aldaar 
met eenige bijkomende werken. 

Bestek en teekeningen liggen van af -
derdag 22 t ter  inzage aan het Park 
en zjjn mede aldaar  verkrijgbaa r  tegen be-
taling van ƒ 3.00 per  stel. Aanwijzin g op het 
terrein zal plaats hebben op Zaturdag 24 t 
des voormiddags teu 10 uur , terwij l verdere 
informatio n te bekomen zijn bij  den Archi -
tekt F. J S te Utrecht. 

liet Bestuur voornoemd: 
. P. A. . A. n V A N ,

Jhr . J. A. , Seer. 

e S 
van  zullen Vrijdag den 30 

t 1883, 's namiddags te halt twee ure, 
op het raadhuis der  gemeente, in het open-
baar, bjj  enkele inschrjjvin g 

: 
het leveren van 69000 stuks Grès-

keien, zoogenaamde Oblongs. 
e voorwaarden zyn voor  ieder  verkrijg -

baar by den gemeente-bouwmeester  tegen 
betaling van 10 cent. 

 den 5 t 1883. 
 Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

. 
 Secretaris, 

G. N. E . 

J 0 G *************************** * 
****** * n 
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Aanbesteding . 
Ed. G. A. , Architect te

 zal aanbesteden op g 2 April 1883 
het opbouwen van de Gasmeter-

fabriek te . 
Bestekken op franco aanvrage tegen toc-

j zending van 50 cents per ex. verkrjjgbaar . 
Aanwyzlng op g 2 Apri l des mor-

gens 10 uren voor de besteding aan de fa-
briek . e teekening ligt ter  overname in 
het s van den r V A N

T te

V A N  en , Boekhan-
delaars  zullen op g 
5 Apri l a. s. en volgende dagen, des avonds 
ten 6'  ure-, ten hunnen huize publiek ver-
koopen : 

eene fraaie verzameling Boeken, 

lop het gebied van Bouwkunde, Water-
bouwkunde , Spoorwegen, Schoone 

, e enz. n 
3 en 4 Apri l van 10 tot 4 uur. 

' e Catalogus is op aanvrage ver-
 krijgbaar . 



E . 24 t 1883. E G N . 13. G 31 T 1883. 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg N " . 3. 
. 

Gecomprimeerde Asphalhvegen en «lilo . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en » azijn vloeren, flansen, Verandas, 

- en , 'iiiideeriiijieii , Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk , Vochtwerend,"Ondoordringbaar, Geraaswerend 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adress^eercnjian het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 
' Beekstraat  (iü, te Arnhem. 

 W. PATON . 

S N &  C133. 
A V E N U E  2 7. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

J de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

^A N 
Tgy cn qros en Jf tail o'y' t ,, 

T VAN . | 

. ü .

en g 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt dc aandacht 

op zjjne inrichtin g voor  Pliaulilltajrrapliir , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van  Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Phetozince-
fraphi e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van  Uitgevers en op 
ijjn e *  v 0 0 r -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/ranro aanvrage gratistoegezonden. 

e heer  (i. B Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

Ceven van inlichtingen cn het aannemen van 
e8tcllingcn voor  Pi i * i« i i ihe«r i , | i i i i r , zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 
O . J . . 

B. , te Arnhem. 
1868. 

1879. 

Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2"'" , 3J'° en 4d  graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz 

J. F. N
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conenrree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Centrifugaal pompen en Stoomheijen 
T E F en TE . 

Y » \  A . , ,11 . 

G 

. 
EL i 

. 
. Berlijn . . Weenen. 

W . 
. 

. 
STOO . 

W . 

. 
- . 

. 
. 

. 
. 

Voor n en Prijsopgaven 
zich s wenden aan den Vertegctncoordi-
ger voor Nederland 

J. VAN N Szn. 
'Jij  Achterburgwal Amsterdam. 

J Y & ,
BOC  Frères, E 

. S &  C".. E £ 

Oostzeedijk ,

E

VAN 

, 

-
en andere 

N 
voor , , 

S , enz. 

, 

. 
P H O T O - L I T H O G R A P H I E 

É S. . 
, Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procCdé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
juistheid aan de originelen gcljj k zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

&  J , 

roOHHETELS o WERkTHGEN, 
Bickerstraat 

ATV . 

m 

T A 

r  F. W. V A X GENOT ï<./. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : [ A \ , 

C. B. S S en A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den , Prinsengracht  te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau ran  Opmerker. 
 )riekoningenstraat X'°.  te Arnhem. 

AJfV.W . 
T f  per  maanden of wel /es gulden per  jaar  hij 

roornitbetalin g en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
f  en c ƒ  hij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nonnners, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

N V A N T . 

t bij 6. W. van de Wiel & C» te . 

n n wordt ber icht : 

i " . dat als buitenli d is toegetreden de heer  B. . W . 

Wi l lebrand s te ; 

2°. dat aan h e n, die v ó ór i "  Jul i a. s. nog als l i d 

van het Genootschap toetreden, de reeds verschenen 

nommers van Dr Opmerker van i8<3 grati s worden 

verstrekt ; 

3". dat de 806e Vergader ing zal worden gehouden 

Woensdag 4 A p r i l 1883, des avonds te 8 uren pre-

cies, in , alhier . 

e agenda voor die Vergader ing is als vo lg t: 

1". n van het Bestuur. 

2". Bal lotage van den heer  W . . J . Bodenkemper. 

3". Bi jdrag e van den heer . Oostinjer . 

4 ° . g van den heer  Jan Spr inger. 

de iste-Secretaris 

C . B . Posthumus . 

G . 

Gisteren hebben wij  de 41 ontwerpen, ingezonden 

als antwoorden op de pri jsvraa g voor een s 

en l te Noo rdw i j k , bezicht igd. W i j  laten eenige 

kort e beschouwingen omtrent de ontwerpen, die wij 

meenden, dat de meeste kunstwaarde bezaten, volgen. 

t met den eersten prij s bekroonde ontwerp „ A m 

, vervaardigd door de heeren A . W . We issman 

en J . . T . , heeft kurhui s en hotel afzonder-

lij k , door een kwartc i rkelvormig e gang verbonden. 

A l l e lokalen van het kurhui s l iggen gelijkstraats. O p 

de voornaamste verdieping bevindt zich in het midden 

eene vest ibule, aan weerskanten waarvan aan de zee-

zijd e leeszaal, bi l jartzaal , eetzaal en restauratiezaal 

gevonden worden, terwij l de muziekzaal aan de land-

zijd e is ui tgebouwd. A a n den zeekant vind t men loggia's 

en b e l v é d è r e t o r e n s, terwij l aan de landzijd e terrassen 

aangebracht zijn . 

t hotel heeft 3 verdiepingen en alle vertrekken 

zij n daar om een hoofdtrap gerangschikt. 

e gebouwen zij n in gemengde e -

naissancevornien gehouden. e teekeningen zij n in 

O . . ink t gewasschen. 

s en hotel zij n zoodanig gerangschik t, dat 

een ru i m terras, tegen den wind beschut, gevormd 

wordt . 

t ontwerp onder  de zinspreuk „ O n t l u i k Noordwi jk " , 

vervaardigers de heeren Elbert en t te A m -

sterdam , is in Fransche renaissancevormen in pot lood 

met k leuren behandeld. l het plan van het 

kurhui s de noodige symetr ie mis t, heeft het toch 

zeker  verdienste, vooral met het oog op de practische 

ui tvoerbaarheid; alleen achten wij  de privaten aan 

den voorgevel minder  ge lukk i g geplaatst. O m het 

kurhui s zij n veranda's ontworpen , die wel wat magere 

stijlen hebben. 

t hotel is op dezelfde wijze ingedeeld als het vo-

rige on twerp, hoewel de tra p niet zoo goed behan-

deld is. e inwendige ordonnantie is eenvoud ig, doch 

waardig. t geheel heeft voorzeker  verdienste. 

t ontwerp „ C " , vervaardiger de heer  P. J . -

zagers , heeft in het kurhu i s een ru im e vest ibule, en 

een goed symetr isch p l a n, waarbi j  vooral gelet i s, 

om de hoofdlokalen zoodanig te rangsch ikken, dat zij 

al len te zamen , als er  feesten plaatshebben, gebruik t 

kunnen worden. 

t hotel is niet langwerp ig, doch vierkant van 

vo r m en goed ingedeeld. t minst ge lukk i g achten 

wi j  den bl inden muur , die de verb indingsgang afsluit. 

e bouwvormen zij n streng en waard ig, en bli jk -

baar is de ontwerper op de practische uitvoerin g be-

dacht geweest. 

O n d er de nietbekroonde ontwerpen t rokke n bijzonder 

onze aandacht de navolgende, waarbi j  men echter in 

het o og moet h o u d e n, dat wij  geenszins bedoeld hebben 

ze „ p a r ordr e de m é r i t e "  achter  elkander te doen 

volgen. W i j  namen ze', zooals wij  ze zagen. 

s du in . "  is flink  geteekend, vooral wat 
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de doorsneden betreft. Jammer , dat de gevels van kur-
huis en hotel niet van elkander  zijn afgescheiden, en 
dat de muziekzaal wat klein is. Gevels en plans 
hebben anders wel verdienste. 

„Noordwijk "  (tusschen lijnen) heeft verdienste om 
dc plaatsing van dc groote zaal, die zeer  ingenieus 
verlicht is. c gevels zijn niet kwaad behandeld, 
doch wat droog geteekend. t zou bij  uitvoering 
winnen. 

„Scheveningen pas op"  is een fantaisie op e 
Binnen- en . 

„Architectura. " t plan is niet onverdienstelijk, 
doch de hoofdtrap veel te grandioos voor  de weinige 
lokalen , waarnaar  zij  toegang geeft. e facadevormen 
zijn streng, doch wat droog. 

„Par force."  heeft beide gebouwen tot een geheel 
vereenigd en de gevels in n zeer  goed 
behandeld. 

„S. . E. S."  is allergeestigst van uitvoering en 
fraai geaquarelleerd. e indeeling van het kurhui s heeft 
overeenkomst met die van het eerstbekroonde, doch 
het hotel staat eenigszins terug bij  het kurhuis, zeker 
een origineele oplossing. e gevels hebben wat hooge 
torens, doch zijn zeer  gelukkig van voorstelling. 

o „Studio." t plan is zeer  symetrisch en 
eenigszins in den geest van dat van het eerstbekroonde 
gehouden. t geheele ontwerp is allergelukkigst in 
heldere kleuren behandeld, en verraadt een zeer 
geoefende hand. e torens, hoewel geestig van silhouet, 
zijn wat te kerkelij k van hoofdvorm, terwij l ook de 
boog onder  de hoofdtrap ons minder  gelukkig dunkt. 

t kurhui s sluit hier  tegen de concertzaal 
aan, wat een zeer  goed plan zal geven , doch bij  even-
tueele uitbreidin g met een tweede hotel wat lastig zal zijn. 

t je maar  niet"  is flink in lijnen bewerkt, doch 
verraadt genlis aan kennis van de goede verhoudingen. 

t plan van het kurhui s is zeer  verward. 
„ 2 x 2 — 4"  heeft de hoofdingang van het kur -

huis op zijde, en niet kwade architectonische vormen. 
e middenbekroning van de concertzaal is echter  niet 

gelukkig uitgevallen. 
g ik meedoen"  heeft verdienste in de situatie, 

doch de teekeningen zijn te flodderig behandeld om 
op schoonheid aanspraak te kunnen maken. 

„A "  heeft tamelijk goede gevels, doch een eenigszins 
verward plan. 

„Simplex siqillum veri"  is alles behalve eenvoudig, 
en hoewel met talent geteekend, geheel zonder  pro-
portie, vooral wat de onderdeden betreft. 

„Bakstcenbouw"  verraadt een e hand, en is 
goed gewasschen. t plan is wat kostbaar, zonder 
daarom monumentaal te zijn. 

e overige ontwerpen geven ons geen stof tot nadere 
besprekingen, hoewel sommige ook wel verdienste 
hebben. 

t speet ons, dat geen rapport van beoordeeling 
in de zaal aanwezig was, en ook, dat een entree voor 
de bezichtiging geheven werd. Wij  vernamen, dat aan 
dc bekroonden de uitvoering zal worden opgedragen, 
wat ons van harte verheugt. 

c komen wij  tot de overtuiging, dat 
de prijsvraag „Noordwijk "  zeer  goed is afgeloopen, en 
dat wij  gelijk hadden, toen wij  een groote deelneming 
voorspelden. 

n alle verdere prijsvragen op deze flinke wijze 
worden aangepakt. 

(A.etA.) E J T E . 
Toen in het begin van het vorige jaar  de dagbladen 

berichtten , dat een gedeelte van den tuin van het Paleis 
voor  Volksvlij t verkocht was aan eene combinatie van 
kapitalisten , die daarop een winkelgalerij  en woon-
huizen wilden bouwen, werd deze mededeeling niet 
overal met onverdeelde sympathie ontvangen. Velen 
toch betreurden het , dat het Paleis voor  Volksvlijt , 
een gebouw dat wel-is-waar geen bouwkunstig schoon 
vertoont, maar  dat toch door  zijn massa imponeert, en 
dat tot dusverre geheel vrijgestaan had, thans „inge-
bouwd"  zou worden. l het niet te ontkennen 
valt, dat de gebouwen, aan weerszijden van het Paleis 
verrezen, een geheel ander  karakter  vertoonen dan de 
schepping van Oudshoorn (?), wat ook wel niet anders 
kon, daar  men toch de nuchtere ijzervormen niet kon 
gaan navolgen, gelooven wij  toch dat thans menigeen 
met de „inbouwing "  verzoend zal zijn , te meer  daar 
nu voor  den tuin van het Paleis voor  Volksvlij t een 
zeer gewenschte beschutting is verkregen. 

e galerij  heeft twee ingangen aan het Frederiks-
plein, een aan het Oosteinde en een aan het West-
einde. e twee ingangen aan het Fredcriksplein zijn 
zeer  monumentaal behandeld, en vormen hoekgebou-
wen, waarin zich, behalve eenige winkels, die om een 
achtkanten koepel geschaard zijn, ook nog een viertal 
zeer  ruime bovenwoningen bevinden. e gevels van 
deze hoekgebouwen, in den geest der e 

e behandeld , bestaan voor  het grootste deel 
uit zandsteen van a . Opmerking verdienen 
vooral de culs de lampe van de arkeltorens, die bij 
een vlucht van ruim 2 meter, geheel uit dc natuur-
lijk e steen gemaakt zijn, zonder  andere ijzerconstructic 
dan hetgeen voor  verankering noodig was. Ter wederzijden 
van den boog, die den ingang vormt, zijn twee 3 -
ter  hooge kolommen van Zweedsch graniet geplaatst, 
terwij l daarboven een opschriftbord, eveneens van 
Zweedsch graniet, zal aangebracht worden. e twee 
arkeltorens worden door  sierlijk e spitsen afgedekt, 
terwij l het geheel door  een monumentale groep bekroond 
zal worden. n de écoincons van de bogen komen re-
liefs , „Nijverheid "  en „Wetenschap"  voorstellende, ter-
wij l in de kleinere timpans kransen cn dolfijnen aan-
gebracht zullen worden. e sluitsteen van den grooten 
ingangsboog is versierd met het Amsterdamsche wapen, 
door  de keizerskroon gedekt. 

e hoekgebouwen zijn thans zoover  gevorderd, 
dat met het stellen der  kappen, en het behakken der 
gevels een aanvang gemaakt is. 

e eigenlijke galerij  sluit zich aan het achtkant dezer 
hoekgebouwen aan. t achtkant is door  een bekoe-
peling afgedekt. e velden boven de winkelpuien zul-
len van sgraffito voorzien worden. 

e galerij  is aan de tuinzijd e geheel open, en slechts 
door  een ijzeren hek van den Paleistuin afgescheiden. 

e bekapping wordt gedragen door  sierlijk e gegoten-
ijzeren kolommen, op hardsteencn pedestals. e 
kolommen zijn van boven door  ijzeren bogen, met glas-
ruiten erin, verbonden. Vanuit den tuin van het Pa-
leis gezien, zal dus de galerij  een goed geheel met het 
ijzeren gebouw opleveren. 

t dus, uit den aard der  zaak, het uitwendige 
eenigszins nuchter  zijn, des te meer  rijkdo m is in het 
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inwendige tentoongespreid. e winkels zijn van elk-
ander  afgescheiden door  sierlijk gebeeldhouwde pilas-
ters van Savonnièrestcen , die aan de achtkanten, welke 
zich aan de zijde der  Stadhouderskade bevinden, door 
halfzuilen vervangen zijn. 

t rijk-gestukadoorde plafond wordt geschraagd door 
gegoten-ijzeren bogen , die rij k met ornement versierd 
zijn en meesterstukken van gietkunst mogen genoemd 
worden. e vloer  is mozaïek in verschillende dessins. 

e winkelpuien zijn in blank teakhout bewerkt en 
rij k met snijwerk versierd. e borstweringen bestaan 
uit fayence-tegels van Gicn, naar  teekening vervaar-
digd , en door  geprofileerde banden van rozerood gra-
niet afgedekt. c winkeldeuren zullen van sierlijk e 
hekken van cuivre poli voorzien worden, terwij l ook 
koperen baren tot bescherming der  winkelruiten en 
tot steun der  voorbijgangers zullen dienen. 

e winkels aan het Oost- en Westeinde hebben, be-
halve den eigenlijken winkel, nog een entresol, kelder 
en zolder, terwij l die aan de zijde van de Stadhou-
derskade twee kaniers, kelder  en zolder  hebben. 

e galerij  is genoegzaam voltooid, slechts met de 
plafonds en mozaïekvloeren is men bezig. Fen groote 
hindernis, bij  den bouw ondervonden, bestond daarin, 
dat een gedeelte van het terrein werd ingenomen door 
het Panorama-Gamier, waar  dus niets gedaan kon 
worden. Ferst 7 Februari werd dit terrein ter  be-
schikking van de aannemers, de heeren Cerlijn & e 

, gesteld. l daar  meer  dan vijfhonderd 
palen geheid moesten worden, is dat gedeelte van 
het werk met zooveel spoed voortgezet, dat men 
thans,  reeds aan de bekapping 
bezig is. 

e architect, belast met de werken der  Paleis-tuin-
ombouwing , is de heer  A. . van Gendt, terwij l als 
hoofdopzichter  de heer  A . W. Weissman, en later, 
toen deze een anderen werkkrin g koos, de heer . J. 
Wigman fungeerde. Aannemers van de Galerij  zijn 
de heeren Cerlij n & e , wien een woord van 
lof toekomt voor  de wijze, waarop zij  het werk tot-
standbrachten. e beide hoekgebouwen worden door 
de aannemers s & r  cn Cruijf f &  Schouten 
voor  hunne eigen rekening uitgevoerd, en het mag 
voorzeker  een verblijdend verschijnsel genoemd wor-
den , dat deze heeren den speculatiebouw dus trachten 
te verheffen van het lage peil, waartoe hij  gezon-
ken was. 

Ongetwijfeld zal het geheel een sieraad voor  Am-
sterdam worden. 

N . 

n het, uittreksel uit de voordracht van den heer 
n over  „Besloten prijsvragen"  komt, naar  aan-

leiding der  prijsvraag voor  de Protestantsche kerk te 
, de volgende zinsnede voor  : s had de 

consulent-architect, naar  men zegt, reeds een plan kant-
en-klaar, om het ter  bestemder  tij d binnen te smok-
kelen." 

't Zal wel overbodig zijn te zeggen , dat deze uit-
drukkin g den consulent-architect in 't oog van elk wel-
denkende  maakt van een zeer  onedele daad, 
en daar  wij  gelooven dat de daad niet bedreven en 
dus de  misplaatst is, gevoelen wij  ons ge-
drongen daartegen te protesteeren. 

Bovendien komt, naar  onze meening,
 nimmer te pas; zijn mededeelingen die iemands 

goeden naam bcnadeelen op feiten gegrond, cn meent 
men redenen te hebben, gewichtig genoeg, om ze we-
reldkundig te maken , dan zegge men: ,,'t is een feit" , 

maar  dat „men zegt"  zegt „niets"  of „veel te veel." 
't Zegt „niets"  voor  hem, die den

tot zulk een daad niet instaat rekent; 't zegt „veel te 
veel"  voor  ieder  ander, want 't maakt

t ons schrijven een antwoord van den heer 
n uitlokken, dan vleien wij  ons, in verband 

met den ernst van 't onderwerp, hem op dit terrein 
te mogen ontmoeten als de man van feiten , maar  niet 
als de aangename „causeur" , dien wij  op andere tij -
den zoozeer  waardeeren. 

t achting, . de , 

J.

C. .

t 1883. 
JB3F o e en dc heer  J. n veroorloven zich 
de geachte schrijvers te refcrccrcn aan het stuk, dat na hun 
schrijven verscheen in het t jl . 
en vragen hunne bijzondere belangstelling ook voor  hetgeen 
verder  in (leze zeer  belangrijk e kunstzaak zal openbaar  worden. 

.  eft 

t  J.

. E
VOO  1883. 

t liet zich verwachten, dat de e
 voor  dit jaar  weder  slordig zou uitval-

len, want de bewindslieden hadden het te druk met 
de begunstiging van de aandeelhouders der  Billiton -
mijnen. t laat zich ook begrijpen, dat een -
voogd , wiens gewichtigste handeling bestond in een 
onverantwoordelijke benadeeling van 's s belangen, 
te weinig plichtbesef heeft om in officieele mededee-
lingen de noodzakelijke verbeteringen aan te brengen, 
waarop bij  herhaling werd aangedrongen. r  zoo 
het nieuwe e een grein bewustzijn van zijn 
verplichtingen heeft, zal het den onwaardigen Onder-
koning wel ontslaan , die schaamteloos aanbleef na het 
brandmerk der  pers en der  Tweede . n 

 is zijn opvolger  minder  Oostindisch doof, en daarom 
zal ik voor  de derde maal wijzen op eenige gebreken 
van den n . 

e rechtvaardigheid gebiedt te erkennen, dat er 
verbetering plaats had door  eenige bijvoegingen. r 
de oude fouten bleven onhersteld. n vindt weder 
hetzelfde gebrek aan plan, aan methode, dezelfde wil-
lekeur. Wederom leest men, in het
op bl. 372*  : 

r  wien be-
paald. 

Van der  Wijck 
Junghuhn 

i Van der  Wijcl c 
!Junghuhn 
Van der  Wijck 
Junghuhn 

juiste cijfers 

e in 
meters. 

(418 
6 

1 180 
'211 
f 104 
 92 

ater  bepaald 

Bojolalie (fort). . . . 

n (idem) . . . . 

Solo (hoofdplaats der  resid/ 

: e 
door  de staven van Stieltjes en e Bordes, worden 
weer  doodgezwegen. Eveneens hun overige arbeid, 
ofschoon de vruchten der  spoorwegopneming van Cluy-
senaer  (de g schrijft : spoorweg 
opname) en zelfs enkele uitkomsten der  particidier e 
onderzoekingen in a van Veth  wor-
den medegedeeld. k zeg  want op bl. 381* 
leest men: 

Berg van a l 2562 , 
terwij l Veth  en Van t een grootere hoogte 
hebben gevonden: 3600 . t verschil is nogal 
van gewicht. Welke waarde kan men nu hechten aan 

s andere hoogte-cijfers ? 
e waarnemingen met den aneroïde-barometcr  door 
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Stieltjes en zijn staf, gedeeltelijk bekendgemaakt door 
ons  waren zoo talrijk , dat hij 
daarmede een hypsometrisch beeld van Java kon ont-
werpen voor  de e bankiers , die een spoor-
weg-concessie verlangden. e lobbesachtige, onedele 

d duldt steeds, dat die verdienstelijke inge-
nieur  miskend wordt. 

e vroegere aanmerkingen blijven van kracht. 
c nieuwe namen der  triangulatiepuntcn zouden een 

nog grooter  aanwinst zijn, zoo men hunne geografi-
sche lengte cn breedte en hunne hoogte boven dc zee-
had bekendgemaakt. 

n mist ook een alphabetischen bladwijzer  van de 
geografische namen, waarvan velen aan de meesten 
bijna geheel onbekend zijn. „Wi j  leven te kort om 
boeken zonder  registers te lezen"  , zeide een h 
hoogleeraar. t zulk een lijst zou de  nog 
nuttiger, nog bruikbaarder  worden en meer  gekocht 
worden. t is tc hopen, dat zulk een lijst niet ont-
breke aan den  thans in 
bewerking aan het . Zij  zal dc lijsten van 
Veth's en e s atlassen, van het

 door  Veth  en het
 aanvullen. c kennis van 

e is nog zoo gering, dat geen enkel middel 
om haar tc vermeerderen mag worden verwaarloosd. 
Voor den samensteller  van don Atlas is die lijst een 
geringe moeite, cn hij  bespaart aan honderden een 
groote moeite. e  geve ook al dc bekende 
hoogt e-cijfers. 

l ik toch met ë bezig ben, geef ik der -
dactie van het  in overweging, 
voortaan niet meer een jaar te wachten met dc bloem-
lezing uit het  Als er  geen schan-
delijke verlenging van een e concessie valt goed 
te keuren en dus geen dom of heldhaftig r  van 

n  behoeft te worden gezocht, die zich 
tot zondenbok maakt, kan dat  in September 
verschijnen, en het  in November  daarvan 
de  opdisschen. Anders wordt het oude 
kost en het  wordt minder  gekocht. 

 21 t '83. . v. E. 

T EN . 

e vernieling van een gouvernementsgebouw te 
n heeft aanleiding gegeven tot ongerijmde be-

weringen over het dynamiet. t is misschien niet 
overbodig, te herinneren, dat de basis van dit buiten-
gewoon krachtig ontploffingsmiddel nitro-glycerine is, 
soms bekend als  is een barnsteengele 
vloeistof, ontdekt door  Sobrero in 1847. Nitro-glycerine 
zelf wordt bereid door  glycerine te voegen bij  een 
mengsel, gevormd uit één deel salpeterzuur en twee 
deelen zwavelzuur. e vreeselijke agens is bekend 
als , een lichtgele olieachtige vloeistof, met 
een soortelijk gewicht, dat afwisselt van 1.525 tot 1.6. 
Zij  heeft een scherpen smaak, en slechts één droppel 
op de tong verwekt hevige pijn in de ruggegraat. 

Toen Sobrero deze vloeistof ontdekte , was hij  student 
aan het beroemde laboratorium van Pelouze, te Parijs. 

j  deed niets om zijn uitvindin g te ontwikkelen, maar 
Alfre d Nobel, een Zweed, die een nieuw middel om 
steenen te doen springen behoefde, nam proeven met 
de nieuwe vloeistof, bekend als uiterst ontplofbaar, 
en verkreeg, door  bijvoeging van andere bestanddeelen, 
het nu welbekende dynamiet. Gelijk het gewoonlijk 
bereid wordt, bestaat het uit aarde vol afgietsel- of 
infusiediertjes  porseleinaarde, stof 
van steenkool, asch van kiezelsteen, enz., en deze basis 
moet in zekere verhouding verzadigd worden met nitro-

 glycerine. c bereiding is gevaarlijk en dc uitgaaf 
bijna viermaal die van buskruit , maar de kracht mis-

; schien wel tienmaal grooter. Behalve dynamiet zijn 
er  nog andere ontploffende samenstellingen uit nitro-
glycerine gemaakt, zooals  een verbinding van 

, hout en buskruit (? , doortrokken van 
[ deze vreeselijke olie. 

 bestaat uit twec-cn-vijftig deelen nitro-
glycerine , dertig kiezelsteen, twaalf kolenstof en twee 
zwavel. Vervolgens zijn cr  nog verscheidenheden be-
kend als colonia-kruit , lignose, sebastine, heracline en 
fu 1 m i n at i n e.

n de bijeenkomsten der  anarchisten hoort men slechts 
één kreet van overwinning: e het panklastiet!" 

e naam betcekent: ik verbrijzel alles. (Ook de lezers, 
die geen Gricksch kennen , hoorden dikwijl s van

 of beeldstormers). Sedert eenige maanden neemt 
het Fransche e van Oorlog er  proeven mede. 

t panklastiet wordt verkregen door  eenvoudig 
onder-salpeterzuur te vermengen met petroleum of een 
andere delfstofifelijke olie. Afzonderlij k genomen, zijn 

' deze twee vloeistoffen onschadelijk. n behoeft ze 
slechts te vermengen, gelijk wijn en water, om een 
ontploffingsmiddel te verkrijgen , dat nog krachtiger  en 
sneller  werkt dan nitro-glycerine. t eerste der  twee 
lichamen is dc verbrander, het tweede de brandstof. 
Een groot voordeel mag het heeten, dat dc twee be-
standdeelen afzonderlijk vervoerd kunnen worden, dus 
zonder  gevaar. Geen rots, die niet wijk t voor een 
zwakke lading panklastiet. Volgens sommigen staat 
het tot dynamiet, gelijk dynamiet tot buskruit . r 
die lof behoeft bevestiging. n zegt ook, dat het 
niet bevriest, gelijk nitro-glycerine doet. n 
geeft het onder-salpeterzuur  dampen, die de ademha-
hngswerktuigen onaangenaam aandoen , en is het on-
waar, dat de bereiding van nitro-glycerine vergiftigend 
werkt. t valt gemakkelijk de werking van dynamiet 
trapsgewijze te regelen; zal men dit ook vermogen 
met panklastiet? 

t personeel bij  de mijnen en de openbare wer-
ken is reeds zoo gemeenzaam met het dynamiet, dat 
zijn gebruik nu minder  gevaar  oplevert dan vroeger 
dat van het kruit . t vervoer  geschiedt bij  dui-
zenden tonnen. Sinds twee jaren heeft men tc Cher-
bourg geen enkel ongeval te betreuren gehad, door 
dynamiet veroorzaakt. Eindelijk het panklastiet weegt 
slechts 1, als het dynamiet 1.6 weegt. Bij  gelijken 
inhoud is er  dus vrijwa t meer  nuttige stof in het oude 
ontploffingsmiddel dan in het nieuwe. t panklastiet 
moet besloten worden in flesschen of patronen, wat 
tij d doet verliezen; men moet ook grootere gaten bo-
ren.  panklastiet zoude twee-en-een-halfmaal zoo-
veel kracht moeten hebben als het dynamiet, om het 
te overtreffen in uitwerking. t is misschien het ge-
val , maar  vergelijkende proeven zijn nog noodig. 

n wij , dat . n Sprengel vóór 
1874 gelijke onderzoekingen deed als Turpin , de vreed-
zame uitvinder van het panklastiet, de man die een 

n voor  deugd verwierf wegens het vinden 
van onschadelijke verf voor  kinderspeelgoed, en het 
panklastiet vooral wilde aanwenden uit vaderlandslief-
de, gedurende den oorlog met d in 1870. 

n s heeft in 1874 van Sprengel's onderzoe-
kingen een uitvoerig verslag gegeven. e had een ge-
heele klasse ontploffingsmiddelen bestudeerd, verkre-
gen door het vermengen van salpeterzuur met pikrin -
zuur, met naphtaline, enz.

 1874.
, 1874 (Weenen). —

 1883. , 8  1883). O 
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ZO U T E G W E ? 
Toen voor  eenige jaren de beweging ontstond om 

 in de bouwkunst, of liever, in hare producten, 
te brengen, was een der  voornaamste argumenten tot 
aanprijzing van dat in den grond goede stelsel, dat de 
bouwstoffen, die gebruikt worden, in hun volle naakt-
heid den volke vertoond moesten worden en dat deelen, 
die noodwendig van steen moesten zijn, niet door een 
imitatie, hetzij  van hout of pleister, vervangen mochten 
worden. 

r  is bij  dezen roep om waarheid nog gekomen 
die, om de bouwmode, welke voor een paarhonderd 
jaren in ons land de heerschende was, en tengevolge 
daarvan noodwendig een nationale moest zijn, in 
hare eer  te herstellen. Wij  zouden door de wederop-
rakeling en toepassing van die vormen toonen, echte, 
onverbasterde Nederlanders te zijn, onzen grooten va-
deren waardig, die in hunne grootheid, ook op bouw-
kundig gebied, zooveel schoons (ook grootsch?) kon-
den scheppen. 

n moge daarover  denken zooals men wil, en het 
toejuichen of betreuren, dat onze bouwkundige voort-
brengselen , op het einde der e eeuw, in vormen 
worden gehuld, die in langvervlogen dagen gepast 
en met den aard en geest van ons volk in overeenstem-
ming kunnen geweest zijn — niemand, die een ernstige 
behandeling onzer  kunst wenscht, zoowel in kleine 
als in groote zaken, zal kunnen toejuichen wat men 
nu reeds, nog niet zoo heel lang nadat dc bedoelde 
richtin g zich baan heeft gebroken, ziet gebeuren. 

t was te verwachten dat, zoodra de speculatieve 
huizenbouwers zich door  de voorbeelden van gemengden 
berg- en bakstcenbouw lieten meesleepen, ook in die 
richtin g te gaan scheppen, de bergsteen wel achter-
wege zou blijven, uit oorzaak van de kosten, en men 
die door het traditioneele laagje portland-cement zou 
vervangen. Welbezien toch kwam deze manier  nog 
iets goedkooper uit, want het trekken van lijsten om 
deur- en lichtopeningen en het aanplakken van krullen 
daarop of eromheen kon achterwege blijven. r  dat 
de in de 1'eeuw heerschende bouwvormen, voor-
zoover die toen in bergsteen werden aangebracht, nu 
reeds door een imitati e in hout zouden vervangen 
worden, zie, dat was, dunkt mij, niet te verwachten, 
omdat veilig mag worden aangenomen, dat, waar  deze 
vormen worden gebruikt, elke speculatieve bedoeling 
is buitengesloten, daar de toepassing van die vormen 
daarvoor te kostbaar is. 

En toch is het een waarheid, dat dit schouwspel 
hedentendage den volke wordt vertoond. Wij , -
terdammers, hebben ons reeds daarin kunnen verlus-
tigen , en mochten daar  niet wonende vakgenooten 
hetzelfde genot willen smaken, zij  richten dan hunne 
schreden naar de welbekende t en dalen in 
de t af. Zij  zullen 'daar, achter  het 
met een erker(?) versierde hoekhuis, een -
landschen gevel in baksteen- en houtbouw in oogen-
schouw kunnen nemen. 

Zou het ook kunnen zijn, dat de schepper van dat 
product niet veel vertrouwen stelt in den langen duur 
der  nieuwe e periode, die wij  met vlie-
gende vaart zijn ingestormd ? Verwacht hij  een langen 
duur, dan toch zou hij  voor  zulke teedere, aan de 
buitenlucht blootgestelde, deelen dat materiaal niet 
gebruikt hebben. n elk geval zal het gemakkelijker 
zijn, als wij  weer  naar iets anders overgaan,  hout 
door  ander te vervangen en wel in vormen, die dan 
burgerrecht zullen hebben. Ware het in steen, het 
zou niet zoo gemakkelijk zijn. 

. 

Een uwer  bestendige lezers, die tevens li d der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst is, heeft tot zijn verwondering 
op de ledenlijst dier , dezer  dagen verzonden, 
onder de eercleden ook de namen van een paar  reeds lang 
overleden architecten opgemerkt. 

t ware wcnschelijk geweest dit door een kleine noot, of 
een + te vermelden, daar het nu den schijn heeft, alsof het 
Bestuur der j  van het overlijden dier  heeren on-
kundi g is. 

Uw /tv., 
X . 

E . 

. Naar ons welwillend wordt medegedeeld, 
zal in dc eerstvolgende vergadering van het k -
tuut van , op  Apri l e. k., van gedachten worden 
gewisseld over het gebruik van bazalt of baksteen bij  den 
bouw van schutkolkmuren, frontmure n cn kaaimuren. 

t debat zal worden ingeleid door het li d P. . . 

 et A) . Bij  de firma  Buffa &  Zonen,
kdndelaren in dc t alhier, is in dc winkelkast een 
ontwerp tot bebouwing van den g tentoongesteld, 
dat in het geheel geen kunstwaarde bezit, zoo wat wijze van 
voorstelling als ontwerp betreft. Wi j  betreuren het. dat een 
zoo gerenommeerde firma ccn dergelijk wanstaltig product 
aan het Amsterdamsche publiek, dat wezenlijk al ondingen 
genoeg kan aanschouwen, ter  bewondering aanbiedt. Zoo werkt 
men den wansmaak in de hand! 

— (A et A.) Van vertrouwbar e zijde vernemen wij , dat de 
. . , waarvoor  onlangs eene besloten prijsvraa g is uit -

geschreven en de heer  Bleijs bekroond word, niet zal worden 
gebouwd naast dc l voor dc Zeevaart, maar aan 
de k op een terrein aan de voormalige Oude-Slijp-
steenen, cn dat zij  in de plaats komt van dc uit een historisch 
oogpunt merkwaardige kerk O. Z. Voorburgwal , hoek -
hoeksteeg, genaamd de H. Nicolaas binnen de Veste. in de 
wandeling bekend onder den naam van Onze  Heer op 
solder. 

— (A. ct A.) Naar wij  vernemen is voor de prijsvraa g voor 
het nieuwe Blindeninstituut , waartoe vier  architecten in beslo-
ten prijsvraa g waren uitgenoodigd, dc heer G. B. Salm be-
kroond. 

— (A. et A.) Op denhoek van de t en -
straat, waar  thans dc vermaarde bankctwinkcl van n 
staat, zal een groote »Conditorci "  gebouwd worden, waar-
toe  huizen gcamoveerd zullen worden. t ontwerp is op-
gedragen aan don heer A . . van Gendt, die, naar wij  ver-
trouwen, zal zorgen, dat dc sigarenwinkel aan dc overzijde een 
waardige pendant verkrijgt . 

. Naar wij  vernemen, bestaat bij  het Bestuur 
van dc j  tot Bevordering der  Bouwkunst het voor-
nemen, ccn eigen gebouw te stichten, indien daartoe een ge-
schikt terrein in Amsterdam tc vinden is. c middelen hiertoe 
zullen worden saamgebracht uit vrijwillig e bijdragen. s 
is voor ccn aanzienlijk bedrag ingeschreven. 

e onderhandelingen met de j  voor den Wer-
kenden Stand zijn op niets uitgcloopcn. 

. Voor de betrekking van gemeente-architect heb-
ben zich  sollicitanten aangemeld. 

 uitschrijvin g der  prijsvraa g voor een kur -
huis met hotel is volkomen geslaagd; niet minder dan
antwoorden zijn ingekom_'n cn de beoordeeling werd door  Prof. 
Gugel uit t rast loSelijken spoed verricht . Wi j  verwijzen 
belangstellenden naar eon paar in dit blad voorkomende ad-
vertentien van het Bestuur der j  tot Exploitati e 
der n tc Noordwijk , waarin de nam_-n der  bekroon-
den en den tij d dor tentoonstelling worden medegedeeld. 

— Aflevering  van  Natuur, Populair  geï l lus t reerd -
schrift (uitgever J. G. Broese, te Utrecht) bevat: e doorgra-
ving van de landengte van Panama (met fig.) — Een gas-gloei-
lamp (met fig.) — e zonlamp (lampe-soleil) (met fig.) —Oberstein 
en zijne agaatslijperijen. — e mikrofoon (met tig.) — n 
van aanleg eener  electrische verlichting . — Velocipedes (met 
fig.) — e vervaardiging van horlogeglazen (met ng.) — t 
vegetarianisme. — e kevers (met hg.) — n 
en kort e technische mededeelingen. — t galvanoplasteeren 
van zachte natuurvoorwerpen. — Wolframstaa
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. 
e verdere toezending v;m het Week-

blad wordt gestaakt aan hen, die in ge-
breke gebleven rij n het abonnement van 
het eerste kwartaal te voldoen. 

Opnieuw wordt den geabonneerden het 
verzoek gedaan bij  verandering van woon-
plaats daarvan kennis te geven aan de 
administrati e van e Opmerker"  te Arn -
hem. e leden van "Architectur a et Ami -
citia"  gelieven deze opgaven aan den heer 

Secretaris te zenden, om vertraging 
in de geregelde toezending"  van het blad 
te voorkomen. 

. 
Aan den heer  J. van n , adjunct-in -

genieur bij  den Provincialen Waterstaat 
van Noord-Brabant, is op zijn verzoek door 
Gedeputeerde Staten eervol ontslag ver-
leend tegen  Apri l a. s. j  gaat nu over 
bij den t en is benoemd tot 
adjunct-ingenieur bij  de werken tot ver-
legging van den . 

Tot opzichter bij  de n te 
Petten is benoemd de heer  A. . van n 
Blanken, bouwkundige te Egmond. 

N O V E
Amsterdamsche Omnibus-maatschappij 

io3/., pCt. 

lirood - en meelfabriek te 's-Gravenhage 
i o pCt. 

t te Amsterdam. 
Nihi l . 

. 
X B B J 

TO T E N 

te
maakt bekend, dat op de uitgeschreven prijs -
vraag voor  liet ontwerp van een " 
zijn ingekomen él ontwerpen, en dat de 
eerste prij s is toegekend aan het ontwerp 

Am "  van de n G en 
, architecten te Amsterdam; de 

tweede prij s aan het ontwerp «Ontluik 
Noordwijk "  van de n F 
en , architecten tc Amsterdam, en de 
derde prij s aan het ontwerp C van dei, heer 
P. J. , architect te flrecht. 

e ingekomen ontwerpen zijn van Vrijda g 
30 t tot Vrijda g li Apri l tentoongesteld 
in het hotel van den lieer G 
te .Xoordicijk a\Z. 

j  „Noordwijk. " 
G van 41 Tee-

keningen, die ingekomen zjjn op de uit -
schrjjvin g der  Prijsvraag voor  een -
huis met l te Noordwijk aan '/.e.e; te 
bezichtigen van Vrijda g lil ) t tot Woens-
dag 8 Apri l bij  den r -

G te Noordwijk aan Zee. 

(jfeldersch-Ovei'ijsselsche 

G 
Gp Zaterdag den 21 April 1883, des namid-

dags ten twee ure. in de Sociëteit op de ZON-
 te  van: 

llestek No. S. 
t maken van de Grond- en 

, het leggen van 
Spoorbaan en Wissels en het 
uitvoeren van eenige andere 
werken ten behoeve van het 
gedeelte lokaalspoorweg Win-
terswijk - Neede. e circa 
10.4 . 

e iiisclirjjvingsbillette n moeten minstens 
één uur  voor de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswijk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j te Winterswjjk , al-
waar tevens het bestek met bijbehoorende 
teekeningen en profille n op franco aanvrage 
en tegen betaling van ƒ 8 .— verkrijgbaa r is. 

, den 27 t iss'.'i. 

 en S der 
Gemeente  zullen op g 
den9d,n April 1883, te 12 uur  des middags, 
op het , in het openbaar  en bjj  en-
kele inschrijvin g doen aanbesteden: 

a. t amoveeren van een ver-
plaatsbaarschoolgebouw, thans 
staande op een terrein nabij  het 
Zeemanshuis, en het wederstel-
len van dit Schoolgebouw op 
een terrein aan het 's Graven-
hekje. 

b. n van een Gebouw voor 
eene openbare lagere school der 
3e klasse voor , op de 

, achter  het St. Ja-
cobsgestieht. 

e. t maken en stellen van een 
verplaatsbaar  Schoolgebouw, op 
een Terrein nabij  het Buikslo-
ter  Tolhuis. 

e voorwaarden dezer aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrjjge n ter j der 
Gemeente, tegen betaling van ƒ 1 (met een 
teekening) voor de sub a, fi {met dri e 
teekeningen) voor de sub h en ƒ 1 (met een 
teekening) voor de sub e genoemde. 

n worden gegeven en teekenin-
gen liggen ter  inzage ten e van den 
Stads-Architect op het Stadhuis, r 
No. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

/larr/emeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N . 

27 t 1883.  Secretaris: 
E . 

Aanbesteding. Openbare Aanbesteding. 
r  ile Gemeentebesturen van

en ütrij/i  zal worden 

: 
t maken van een g 

van Eindhoven over  Strij p naar 
Zeelst. 

Bestekken zjjn op franco aanvraag, tegen 
betaling van / 0,50 per  stuk, verkrijgbaa r 
bij den Secretaris te

Aanwijzin g op het terrein zal gedaan wor-
den oj) den 16 Apri l a. s., 

beginnende te  op den n 
Berg bjj  de Vij f , des morgens ten 
10 uur. 

n zijn te bekomen bij  den -
genieur te Stratum. 

n in te zenden aan den 
s te

Opening der  billetten op het s te 
 op den 23 Apr i l , des middags ten 

12 uur. 

e Architecten G. J . V A N T en C. 
. G. , te Arnhem, zullen op Za-

terdag 7 April 1883, des voormiddag! te l i 1 / , 
uren, op een derbovenlocalen van het 4m-
hemsch Bierkuit op den hoek van Willenis-
plein en Jansstraat te Arnhem, in het open-
baar aanbesteden: 

t bouwen van eene nieuwe 
Sociëteitszaal boven het Arn -
hemsen Bierhuis, voor  reke-
ning van den r  A. . 

Bestekken zijn verkrijgbaar , tegen beta-
lin g van 50 Cents, ter j  van de 

n VA N  &  Cf. te Arnhem, 
terwij l de Teekeningen ter  visie liggen in 
het locaal der  besteding van 's morgens '.) 
tot 's middags 4 uren. 

Aanwijzin g in loco op g 5 Apri l 
des morgens te \)'/, uren, en verdere inlich -
tingen zijn op franco aanvrage te bekomen 
ten e van genoemde Architecten. 

N V A N N 
van T h J . t en Z O O N te Utrecht , 

e sorteering van alle soorten van  SANS , E AU -
, ,  en . 

 Op aanvragen Worden franco  toegezonden. 
N uit de beste Fabrieken, , - en , , S 

en N ) van 10 en 20 . 

S met Stalen lint  prim a kwaliteit , adfU— . 

i 0 (Tl {JfOVG 01  116 1 16 1 *d /3.30 met beschrijving. 

, (Sy*è«ne ) met zeer  duidelijk e beschrijving, ad ƒ n.so. 
S , N N TUBES, O. . , , , -

S van 20, 30 en 50 Centimeters, N in de meeste verscheidenheid, , N 
in bont en caoutchouc, , N enz. enz. 

B O E K - EN S T E E N D R U K W E R K E N . 
Bestekken met of zonder  Teekeningen worden ten spoedigste geleverd. 

Uitmuntend Papier  en Preparaat voor , 
flsy e verschillende Teekenpapieren van de Firm a  &  te  waarvan steeds s in onder-
scheidene Tjjdschrifte n voorkomen, zjjn allen bjj  ons te verkrjjge n voor  denzelfden daarop aangegeven prjjs , zonder  eenige 
-verhooging. 

31 t 1883. E . '3t 

in N 
Agenten van de j van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

J . . V A N  P O T , 

. 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor de C  a m p i o 11. 

T 
en verder , 

V l o t - e n S l i j p d e e l eu e n z. 

Prima , 
merk

in wichthoudende Vaten van O o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmengingen. 

E en andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T -

r . 
uit de groeven van 

 i

e , 
volgens teekening. 

Vnnrvaste Steenen en Vuurkle i enz. 

. 
e Architect . S  te Am -

sterdam, zal namens zjjn Principaal op g 
3 April 1883, des middags te 12 uur , in het 

s  aan den Vjjgen-
dam te Amsterdam aanbesteden: 

. amoveeren van perceel No. 26 
aan het , en het daar ter 
plaatse bouwen van een nieuw 

, benevens het verrichten 
van eenige werken aan het be-
lendende perceel No. 24. 

t bestek en de teekeningen liggen in 
bovengenoemd s ter  inzage, waar 
tevens gedrukte bestekken a ƒ 1 .— per  exem-
plaar  verkrjjgbaa r  zjjn . 

Nadere inlichtingen op franco aanvrage te 
verkrijge n bjj  den Architect bovengenoemd. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg N" . 3. 

E

. 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dim . 
Werken in k voor  Trottoirs , , !vloeren, 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , Beloii-liindeeringeii, Stallen enz. enz. enz. 
Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 

Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 
Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 

te adresseeren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 
. S . , t  02, te Arnhem. 

S N &  C . 
A V E N U E  2 7. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in 1S82; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

. , 
N V A N 

S n , 
Bickerstraat 

Wilson's N 
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

É & , 
Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 

 ontbiede de gei Uitstreefde

iPABIgïiLÜIRBf U 
° Y & ,
S BOC  Frères, E £ 

, S &  C".. E £ 
 l>Ü de Vertegenwoordiger, en : i 
P E T Sc O., £ 
"  Oostzeedjjk 248,

 E
VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

S , enz. 

Geëmaiileerd-ijzeren , 

. 

DE J O N G H & . 
s te Oudewater, 

leveren cn vervaardigen in den kortst mogeljjkcn tij d alle soorten van Sloombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
macbines, n - cn Brugcons t ruc t iën enz. 



E . 31 t 1883. 

Voor het leveren en stellen aan de gas-
fabriek der  gemeente n van een 
gashouder met kuip van 1000 a 1200 
P wordt aanbieding van prij s met teeke-

ning en bestek gevraagd, in te leveren vóór 
den 20"  Apri l e. k. aan het adres van den 

r 
W. E . 

Gemeente . 
. 

g ƒ 7 0 . 0 0 0. 
S der 

Gemeente  zijn voornemens op Vrij -
dag 13 Apri l 1883. des' namiddags ten 8 ure, 
ten e aldaar, publiek aan te be-
steden : 

 vergrooten der n te Vo-
lendam, gemeente Edam. 

Nader omschreven in het bestek en dc tee-
kening, liggende op de gewone uren ter  Ge
meente-Secretarie ter  inzage en aldaar  tegen 

ƒ 1 . 50 verkrjjgbaar . 
e aanwjjzing te Volendam zal geschieden 

op Woensdag 4 Apri l 1X83. 
n worden gegeven door  denln-

genieur  B.  te Hoorn en den 
emeente-Architect A W. S te 

 15 t 1883. 
. J. , Burgemeester. 

 Secretaris 
. . 

Op g 5 Apri l 1883, des namiddags 
ten  ure, zal in 't l  te

 in het openbaar  worden aanbesteed: 
 bouwen van een Pakhuis met 

Woning, met de leverantie van 
alle n en Arbeidsloo-
nen. 

e teekeningen zullen van af t 
in voornoemd l ter  inzage liggen, ter-
wij l de bestekken op dien datum bjj  den 
Boekdrukker  F. E. C , tegen be-
talin g van ƒ 0 . 5 0, tc verkrijgen zjjn . 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
Bouwkundige J. S J r . , Betouw-
straat 14. 

. 
S c h o oi en O n d e r w i j z e r s w o n i n g. 

S van 
 zullen op Woensdag den 

tl Apri l 1883, des voormiddags ten 10 uur , 
behoudens nadere goedkeuring, ten e 
der Gemeente in 'topenbaar  aanbesteden: 

 bouwen van eene School voor 
200 kinderen en van eene On-
derwijzerawoning in den Prins 
Alexanderpolder  nabij  Terbreg-
ge. 

Bestek en teekening liggen van af den
t ter  inzage ten e der Gemeente, 

alwaar  gedrukte bestekken en teekeningen 
voor  ƒ 1 . — alsdan verkrjjgbaa r  zjjn , even-
als bjj  de boekdrukkers V A N S UN  ZOON 
te  en bjj  den na te noemen Ar -
chitect. 

Aanwijzin g in loco op Woensdag den 4 
Apri l 1883 des voormiddags ten elf ure door 
den Architect W. V A N , wonende te 

e gezegelde inschrijvingsbiljetten moeten 
den dag vóór de aanbesteding tusschen
ure des voormiddags en 4 uur  des namid-
dags in eene daarvoor  bestemde bus in de 
raadzaal gebragt worden. 

Hillegersbcrg t 1883. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P. . E E E , 
Wethouder l. s. Burgemeester. 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente  HT zjjn voornemens op 
Zaterdag den 7'1,n

 Apri l 1883, des namiddags 
ten één ure iu het openbaar ten Stadhuize 
aan te besteden: 

t bouwen van eene openbare 
school 2' soort met onderwijzers-
woning en gymnastieklokaal aan 
de Plompetorengracht. 

t bestek inet teekeningen ligt ter  inzage 
aan het bureau der  Gemeentewerken Ac hter 

g en is aldaar, zoomede ten Stad-
huize (Afdeeling Finant iën) en bjj  de boek-
handelaren J. G. V A N N &  ZOON 
verkrijgbaa r  gesteld tegen betaling van / 1.(10 
per exemplaar. 

Aanwjjzin g in loco zal plaats hebben op 
g den 2d , n Apri l e. k. des voormid-

dags t.n lOJ/i ure aan het perceel Plompe-
torengracht  n" . 657. 

Utrecht e Secretaris der  Gemeente 
22 t 1883. Utrecht. 

E . 

, E 
en Sléréolypc-lnrkiiliiii i 

v an G . J . , t e A r n h e m . 
f e ondergeteekende vestigt de aandacht 

 zjjne inrichtin g voor , 
 bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor -
xraphit- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook vim Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne - voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
 worden op franco aanvrage' gratis toegezonden 

e beer . (i.  Cs., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Pl i« i» l l i l i«sr : i | i l i i r , zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

O . J . . 

(Viitriliigaulpoinpn i en Stooniheijen 
T E P en TE . 

V U  A , l lordrrrht . 

G 
E N 

. 

 k 
J .F. N

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

B . , t e A r n h e m . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. le . Bekroning 
2d™, 3d™ en 4*"  graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

l l . 
. 

. B e r l i j n . . W e e n e n. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- & . 

. 

. 

. 

. 

Voor n cn Pr i j sopgaven 

zich te wenden aan den Vertegenwoordi-

ger voor Nederland 

J . V A N N S z n. 

 Achterburgwal A m s t e r d a m. 

F 
u n * 

"BOUÜJARTIKGLG n 

= 3 * $c§tthma, * 
, 

ao Beerenstraat. 

Vraagt Catalog. 

Van der 
Univ. op 

l 

L 

, 
n , 

en Zijlickl. , 
n Gebouwen, 

Gegalv. n 
Emmers, Tobben, 
Gieters, enz. enz. 

inden &  Co. 

E 
VAN 

. G & , . 
t beste middel voor G van 

S en N tegen 
het oondenseeren van stoom. — Belangrijke 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

, N.Z. 45. Zuinigheids-  Niet aangroeien-

| rende Verven. ' t bij  6. W. van de Wiel 4 Cu., te m 

E G N . 14. G 7  1883. 

.VV
r  F. W. VAN ' T JGz. 1 T ƒ 2.25 r 3 maanden of wel zes gulden per jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amiciiin : | A \ , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het .buitenland 
C. B. S S en A. W. . ƒ7.50 en Nedcrlandschlndie ƒ O.- , bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  hel Genootschap te ndresseeren aan 
den , Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentien aan het Bureau van  Opmerker, 
t N«. 28 te Arnhem. 

ent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

Afzonderlijk e nomniers, uitsluitend hij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent |>er  stuk en 25 cent ]>er  plaat. 

, ad 20 
cent voor  een bewijsnummer, 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
l° . dat als gewoon lid is aangenomen de heer  W. 

. J. Bodcnkemper; 
2 °. das als buitenleden zijn toegetreden de heeren 

Gips en , s te ; . C. -
tel, Civiel en Bouwkundig , n Bosch; . 
B. Bonda, Zaandam Westzijde; C. van 't Woudt Jr. , 
Overschie; 

3°. dat als kunstlievende leden zijn toegetreden de 
heeren . P. . van Franquemont en J. C. ter  Bruggen; 

4°. dat medio Apri l zal gedisponeerd worden over 
de contributiegelden en wel voor de buitenleden per 
postquitantie , voor de overige leden per  bode. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

(A. et A.) T EN . 

t zal velen onzer  lezers nog versch in het ge-
heugen liggen, hoeveel sensatie gewekt werd door 
het bericht, indertij d in een der  voornaamste Amster-
damsche weekbladen opgenomen, waarin tamelijk on-
omwonden gezegd werd, dat een relief, op naam van 
zeker  beeldhouwer  geëxposeerd, niet van zijne hand 
was, maar dat het door  een jongmensch bij  hem in 
dienst zou vervaardigd zijn. Zeer  verschillend werd er 
over dit geval geoordeeld. 

Alwat kunstenaar heette was natuurlij k in de hoog-
ste mate verontwaardigd, doch er  waren ook verschei-
dene , die het zeer  natuurlij k vonden 
dat de beeldhouwer, volgens hen „d e patroon" , zoo 
bekwaam mogelijke „knechts"  in zijn dienst nam. e 
„knechts"  werden immers betaald, dus was het door 
hen verrichte werk van rechtswege eigendom des pa-
troons. Waarschijnlij k dachten zij  hierbij  aan hunne 
eigen koffie- of cffcctcnzaak, waarin zij , met mede-
werking van bedienden , die al het werk doen en slechts 
een karig loon ontvangen, schatten verdienen, zonder 

dat het hun „armen pcnnclikkcrs"  immer in de ge-
dachte zou komen, een aandeel van hun winst tc ver-
langen. t onderscheid tusschen iemand die in ef-
fecten „doet"  en een kunstenaar is hun duister, en zij 
denken dus „gelijk e monniken gelijke kappen!" 

Een geval als dat van den bewusten beeldhouwer 
maakte heelwat opschudding, terwij l tal van soort-
gelijke gevallen, die schier  dagelijks gebeuren, onop-
gemerkt voorbijgaan. e door  ons bedoelde gevallen 
komen voor  onder de

t is bij  velen aan twijfel onderhevig of de archi-
tect wel een kunstenaar  mag heeten; vandaar  dat zij 
liever den term „bouwkundige"  gebruiken, evenals 
men ook van „wiskundige" , „geneeskundige", ja zelfs 
van „haarkundigc "  spreekt. 

Volgens dezulken is een architect niet veel meer 
dan een soort van „timmerbaas" , die zich door het 
opzetten van een hoogen hoed en het aantrekken van 
een paar  glacé handschoenen in een „heer"  tracht te 
herscheppen. 

e baas van den winkel timmert natuurlij k niet met 
de knechts mee; hij  vergenoegt zich het werk „op 
te loopen", en de winst op te strijken. r  nu, 
naar  velen meenen, de architect niet anders dan een 
verkapte timmermansbaas is, komt het hun ook na-
tuurlij k voor, dat die baas niet anders doet dan het 
werk „oploopen" , terwij l hij  het opmaken der  ontwer-
pen en de uitvoering daarvan aan „het volk" , dat zijn 
hier  „d e teekenaars", overlaat. 

Natuurlij k is 't in het belang van „den baas", te 
trachten knappe „werklieden"  machtig te worden, vooral 
als hij  zelf niet instaat is iets dragelijks te leveren. 

n „werklieden"  betaalt hij  dan zoo min mogelijk 
geld, wat hem met het oog op het groote aanbod 
van „werkkrachten "  niet moeilijk valt, en acht zich 
dan gerechtigd hun producten voor de zijne uit te 
geven! 

Wel wordt dan soms in bouwkunstige kringen ge-

ë 
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fluisterd  : ,,'t is niet van hem", maar dit pianissimo 
wordt door de fortissimo passages, door de artisten, 
die de loftrompet bespelen, met kracht van longen 
uitgevoerd , geheel overstemd, en zoo ontstaan de „ge-
üsurpeerde reputaties". 

t is jammer, dat in den regel juist die architec-
ten , wien het geheel aan talent ontbreekt, maar die 
een „gladde tong"  hebben, 'ti n de wereld het verste 
brengen. n ieder zal in zijn onmiddellijk e omgeving 
de bewijzen hiervan kunnen zien. t is voor den 
bouwkunstenaar. helaas, profijtelijker , als hij  de kunst 
verstaat, aan klanten te komen, dan als hij  een goed 
project weet te maken. Bij  het eerste kan niemand 
hem helpen, terwij l voor het tweede door  geld en 
goede woorden wel hulp te verkrijgen is. 

Wij  willen hiermede niet zeggen, tlat alle architec-
ten , die veel werk hebben, prullen zouden zijn. Ge-
lukki g zijn er  uitzonderingen en bestaan er  ook per-
soonlijkheden, aan wier  welverdiende reputatie niet te 
twijfelen valt. Ook zij  hebben natuurlij k teekenaars , 
doch inplaats dat hun „bureau"  hen leidt, leiden zij 
hun „bureau" . 

Wel-is-waar  teekenen zij  niet alles met eigen hand, 
maar zij  maken toch persoonlijk het schetsontwerp, 
geven tie wijze aan, waarop de teekeningen behandeld 
zullen worden , en teekenen de meest belangrijke ge-
deelten zelf, zoodat het niemand zal invallen, aan hun 
auteursrecht te gaan twijfelen. e gunstig steekt 
deze categorie van architecten af bij  die andere , die 
niets doen, dan een artistieke handteekening onder  de 
„printjes "  zetten! 

n zal zich herinneren, hoe s pèrc er  een 
geheele fabriek van romans opnahield, waarin jonge 
schrijvers van talent tegen een vooraf bepaald hono-
rariu m meesterstukken als e Christo" s trois 

"  , „Ving t ans après"  enz. produceerden, 
die dan onder de vlag van s de wereld ingin-
gen. Naderhand zijn die praktijke n wel ontmaskerd, 
doch nog steeds staan die werken op naam van -
mas — eens van hem, altij d van hem. Ook de schep-
pingen van Oudshoorn, waaraan hij  meestal weinig 
deel had, zijn nog altij d met zijn „etiquet"  voorzien, 
om van thans nog levende mannen niet te spreken. 

e echter  meer en meer het gezegde van den 
dichter 

m Verdienste seine " 

bewaarheid worden, en mogen allen ertoe medewer-
ken om hen. die zich niet ontzien met eens ander-
mans veeren te pronken, flink aan de kaak te stellen. 
Wi j  weten wel, dat de ongelukkige „broodquaestie" 
dit vaak moeilijk maakt, maar men bedenke, dat 
knappe mensclien overal terecht kunnen. 

Eere, wien eere toekomt! 

(A. et A.) J E . 

e vlakversieringen zijn bestemd, het linksche voor 
een deurpaneel, het rechtsche voor  een tafelblad; beiden 
zijn gedacht als intarsien te worden behandeld. 

t 1883. P. J.
Architect. 

(A.etA.) E EN . 
t was 3 Apri l . vijf-en-twinti g jaren geleden, 

dat de heer W. Springer, adsistent-stadsarchitect te 
Amsterdam, zijne betrekking aanvaardde. 

s vroeger was hij  aan de publieke werken van 
de hoofdstad des s verbonden geweest. Op 1 Augus-
tus 1838 trad hij  in dienst als opzichter  bij  de pak-
huizen, die toen voor de t aan de zuidzijde van 
het Entrepotdok gebouwd werden. n deze betrek-
king bleef hij  werkzaam tot  Augustus 1840, op welken 
datum hij  zijn eervol ontslag kreeg, om 9 September 
1841 weder aan de publieke werken verbonden te wor-
den en wel als opzichter  bij  tien bouw tier  groote koop-
mansbeurs. n i 1845, toen dat gebouw voltooid 
was, aanvaardde hij  eene betrekking bij  de indijkin g 
van den Anna-Paulownapolder  , waarna hij  bij  den -
waterstaat in dienst trad. n 1858 werd hij  in zijn 
tegenwoordige betrekking aangesteld. 

n de vijf-en-twinti g jaren, die hij  als zoodanig ge-
fungeerd heeft, is er  heelwat te Amsterdam veran-
derd. Bij  zijn indiensttreding was er  nog niet veel uit-
breiding aan de afdeeling Publieke Werken gegeven, 
en de weinige werken, die in die dagen gemaakt wer-
den, geschiedden allen in eigen beheer. 

Weldra moesten echter  vele scholen gebouwd wor-
den , waarbij  men het stelsel van publieke aanbesteding 
invoerde, wat dus tot veel meer  omslag aanleiding 
gaf. c schoolbouw nam steeds grooter  verhoudingen 
aan, en onder het beheer van Burgemeester  Eock en 
later  onder dat van Burgemeester n Tex, werd er  in 
die richtin g zeer  veel totstandgebracht, waarbij  de heer 
Springer  natuurlij k dagelijks drukker  werkkrin g kreeg. 
Ook het hooger  onderwijs, de brandweer, de politie, 
en niet het minst de talrijk e bruggen, die Amsterdam 
bezit, gaven hem handenvol werk. 

Om eenigszins een overzicht te geven van hetgeen 
door hem, in verbinding met den stadsarchitect, den 
heer B. de Greef Jr. , totstand werd gebracht, laten 
wij  hier  eenige der  voornaamste bouwwerken volgen. 

Wij  noemen: de verbouwing van den Stads-schouw-
burg aan het , de kazernes voor  de brand-
weer aan het Weesperplein , n en op de 
Prinsengracht, het inrichten van het Oudemanhuis tot 
 Universiteit, de Universiteitsbibliotheek aan den Singel, 
het Scheikundig m aan den Groeneburgwal, 
het Physiologisch m aan het -

, de k aan den -
burgwal, het Physisch m in de Plantage, 
en het Zoötomisch m nabij  Artis , dc -
gere Burgerschool niet 3Jarigen cursus aan de Wete-
ringschans , de e Burgerschool voor s aan 
de , de Burgerdag- cn avondschool in 
de Westerstraat, de Erederikschool, de Tessclschade-
school, de Anna-Visserschool, de Sarphatischool, de 
Pestalozzischool, tie l voor  Onderwijzers, 
de scholen letter  E , , .  en  , de kostelooze 
scholen N°. 1 , 8, 12, 19, 23, 24, 25, 26 en 29. 

e hiergenoemde gebouwen zijn alleen die, waarbij 
de omstandigheden het toelieten, eene uitmuntende 
indeeling aan een karakteristieken gevel te paren. e 

A . 

V

 v a  Arnhem Bijvoegsel ran Jg  van 7 April 1883. 
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gezamenli jke schoolgebouwen  ten dienste van 

het lager  onderwij s k l imme n echter  tot het respectabel 

cijfer  van ru i m zestig. O ok het aantal nieuwgebouwde 

of verbouwde inr icht inge n ten dienste van pol i t ie , 

brandweer, onderwi js, enz. is legio. A l l e s hier  op te 

noemen zou ons te ver  voeren. 

W i j  herinneren nog aan dc vele bruggen, in die vijf -

en-twinti g jaren gebouwd of veranderd. r  aantal 

bedraagt meer  dan honderd. e over  den Ams tel 

voor  de  la lvemaansteeg, de , de 

thans in aanbouw zijnd e B lauwbru g en de nieuwe -

sluis zij n of worden b ruggen, welke onze stad tot eer 

verstrekken zoo op esthetisch als constructief gebied. 

O ok vele voorname particulier e bouwwerken werden 

door  den jubilari s uitgevoerd. Slechts enkele noemen 

wi j : dc l voor  de Zeevaar t; het gebouw 

„ N e d e r l a n d " , vele woonhuizen, enz. 

t ontbrak den jubelari s niet aan teekenen van be-

langstel l ing bij  zij n heugli jk feest. Niet alleen ontving 

hi j  een aandenken van het Stadsbestuur, maar  ook 

de hoofdambtenaren vereerden hem een fraai gedreven 

vaas op schoon pedestal, welk huldebl i j k hem met een 

sierlijk e toespraak door  den heer  J . A . S c h u u r m a n, 

r  der  Publ ieke W e r k e n, overhandigd werd. V an 

zij n personeel, dat thans meer  dan zestig man sterk is, 

ontv in g hij  een fraaie pendule met coupes in Egypt ischen 

st i j l , wat hem door  den heer . t met een ge-

paste rede werd aangeboden. 

e aannemers W o u d , V an B e r k u m , Boekho l tz, 

, , Crui j f f , Schouten , Paans en l .eibbrandt 

vereerden hem met een zilveren piece de mi l ieu , terwij l 

ook dc aannemer V o s k u yl hem ccn fraai geschenk zond. 

t Genootschap, dat het voorrecht heeft, de heer 

Spr inger  onzer  zijne eereleden te te l len, zond een 

schri jven van gelukwensching. 

e het den jubi lar i s gegeven zij n , nog tal van 

jaren zijn e krachten aan het belang der  stad Ams te rdam 

te wijden! 
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 4  1883. 
N a opening der  vergader ing worden de notulen ge-

lezen en goedgekeurd. e heer  Bodenkemper  wordt 

als l i d geballoteerd cn aangenomen. 

c heeren Weissman en g worden namens het 

Genootschap gclukgewenscht met hunne overwinning 

in zake dc Noordwi jksche pri jsvraag . 

O ok wordt een warm woord van hulde gewijd aan 

den heer  W . Spr inger, adsistent-stadsarchitect alhier 

en eerelid van het Genootschap, die dezer  dagen zij n 

25jarige ambtsvervul l ing herdacht. Besloten word t , 

een schri jven van gelukwensching aan dien heer  te 

r ichten . 

E r word t mededcel ing gedaan van de ingekomen 

stukken , waaruit b l i j k t , dat de heeren . C . l 

te ' s -Bosch, en G ip s en e tc e als buiten-

leden, en de heeren J . C . ter  B ruggen J r . . P. . 

van Franquemont als kunstl ievende leden zij n toege-

treden. 

e heer . Oost in jer , civiel cn bouwkund i g inge-

nieur  en l i d van het Genootschap, houdt thans zijne 

aangekondigde bijdrag e over  „ g a s v e r l i c h t i n g cn clcctr isch 

l icht" . E en historisch overzicht van beide verl icht ings-

wijzen wordt gegeven, en na de technische bi jzonderhe-

den van het toepassen ervan te hebben nagegaan, komt 

spreker  ten slotte tot zeer  interessante vergel i jk ingen , 

waarui t blijkt , dat slechts in enkele bijzondere gevallen 

thans de electrische ver l icht in g de voorkeur  verdient, 

maar  dat in het algemeen nog het gaslicht pract ischcr  is. 

e spreker  ontvangt den dank der  Vergader ing, waarna 

dc heer  Jan Spr inger  ter  bezicht iging stelt e 

de Boucher"  , dat met veel belangstel l ing beschouwd 

wordt . 

a wordt de vergader ing gesloten. 

. 
Amsterdam t

 dc
Sta mij  toe, ccn woord in het midden tc brengen betreffende 

de zaak van het besloten concours voor  den bouw der -
testantsche kerk te , mij  voorbehoudende, binnenkort 
dc gehcele geschiedenis van dat ongelukkige concours, verrijk t 
met een paar  teekeningen. mij n collega's mede te deelen, cn 
hen in de gelegenheid te stellen, kennis tc nemen van de on-
kunde des adviseurs op 't gebied van het uitschrijven van 
prijsvragen cn kerkbouw, en de minder  edele handelingen 
van andere heeren. 

"Wi e zich aan een ander  spiegelt, spiegelt zich zacht", zegt 
het spreekwoord, naar  aanleiding waarvan ik tevens dc mij 
door  bekwame rechtsgeleerden gegeven .adviezen daarbij  zal 
voegen. n kan ccn en ander  voor  anderen tot leering 
strekken. 

n bouwmeester , den kampioen voor  Ncdcrland's 
bouwkundigen op elk gebied, zóó lang onder  de verdenking 
van /aster tc laten, zou mij  leed doen. m laat ik hier 
eenvoudig het door  den bouwmeester n aangehaalde 
stuk. dd.  Augustus  volgen. 

Hoorn den  Augustus
Hoogii. elgeboren Heer 

Jhr. Sir. . van Akerlaken. Voorzitter  der  Commissie 
over  tinantiele aangelegenheden en eigendommen der 

e Gemeente te . 
Naar  aanleiding van uw exploit de dato 6 Aug. j . l . acht ik mij 

verplicht eenige opmerkingen in overweging te geven; welligt 
dat uw g wel.geb. dan tot andere inzigten zult komen, al-
thans niet iets anders uit mij n exploit van 4 Aug. j.l . zult lezen 
dan werkelij k daarin is vermeld en bedoeld. 

i ° e afmetingen van de orgeloppervlakte zijn u niet terstond 
gevraagd, aangezien daarvoor  tweemaal vier  en twinti g uren 
tijdruimt e was gelaten, bovendien had ik uw hoog wclgeb. die 
afmetingen reeds den  Juli en  Augustus j. l . per  brief ver-
zocht. Op den brief van  Juli werd wel geantwoord dat geen 
tijdsverlcngin g kon worden toegestaan, iets waarom ik niet 
verzocht doch van de ontbrekende afmetingen geen woord gerept. 

 Op de vergadering van den  Februari  is sprake 
geweest om in tc leverenden eersten Augustus, maar  behalve 
dat ik daarin niet persoonlijk toestemde, heb ik nog per  brief 
medegedeeld, in die afwijkin g van het oorspronkelijk program 
niet te kunnen treden; dat dc Commissie uit zelve inzag blijk t 
uit uwe brieven welke steeds getuigden, dat de Commissie zich 
aan de tijdsbepaling van het programma stipt zou houden. 

e is dan ook voor  of op  September  en geenzins ] Augustus. 
t op de vergadering van  Februari ook sprake was van 

een schrijven van den orgelmaker  Witt e firma  Bats en C°. te 
! Utrecht, daarvan is mij niets bekend, trouwens, ik begrijp niet 
 om welke reden de r  Witt e dc afmetingen voor  een orgel 

j  niet zoo omtrent kan opgeven; ZEd. had dan althans kunnen 
 opgeven de afmetingen, benoodigd voor  het orgel cn aanhoo-
 rende in oppervlakte, daar  voor  was zelfs den  Juli geen 
! bezwaar. e r  Witt e is mij  wel als bekwaam genoeg be-
; kend, dat hij  de strekking der  aanvraag zeer  goed begrepen 

zoude hebben en wat verlangd werd. 
r  waar  dc Commissie of haar  Adviseur  zoo streng aan 

het programma houden behooren zij  en hij  er  zich in de eerste 
plaats naar  te gedragen en geen wijzingen voor  te wenden 
welke niet schriftelij k zijn overeengekomen, waarom de opper-
vlakt e van het orgel niet werd opgegeven was mij  een raadsel, 
te meer, wanneer  ik naga hoe uw adviseur  nu en dan voorgaf, 
hetzij  zijdelings, hetzij  regtstrecks, tot den prijskam p mede te 
dingen, door  een in zijne snipperuren gemaakt ontwerp te 
willen indienen; door  zijn schrijven dato 5 Juni j . l . aan uw 
hoog wel geb. hoe hij  eerst zijn schoonzoon in den prijskam p 
laatste enz. en op verschillende aanvragen van den Fleer 
luysken en mij  of beide altij d tegenwerkende adviezen gaf en 

met alles te laat kwam, enz. . zal erkennen, dat 
ons die vreemde handelingen tot voorzichtigheid moesten nopen. 

Om welke reden in een prijskam p aanvangende den  Fe-
bruar i  eerst  Juni daaraanvolgende het tarief der  een-
heidsprijzen werd verschaft is mij  ook onbegrijpelijk , het is 
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misschien mogelijk, dat een architekt , die gedurende één maand 
cn  dagen geen ander  werk heeft dan de prijskam p bij  zulk 
een laat ontvangen tarief nog bijtijd s kan gereed zijn ; doch 
deze weinig waarschijnlijk e omstandigheid belet niet, dat in 
deze zaak van zeer  groot belang blijf t dat hot tarief te laat is 
gezonden. Was mij  het tarief eerder  geworden, dan ook hadde 
ik eerder  kunnen beginnen mijn e plannen af en uit tc werken, 
het is toch onmogelijk dit naar  behooren te doen alvorens men 
een tarief der  bouwstoffen heeft; dat zoodanig tarief aan de 
gewone marktprijze n zal beantwoorden weet men niet van te 
voren, en het spreekt van zelf, dat er  dan ook geen sprake 
van een tarief behoefde te zijn in het programma. 

Eerst den 24 Apri l j . l . werd mij  kennis gegeven van de ver-
laging der  bouwsom met ƒ8130.— niettegenstaande de r 
Adviseur  tot die mededeeling reeds geruimen tij d te voren door 
den Edel Achtbaren r  Burgemeester  van n was aange-
zocht. Waarom werd toen niet tevens het tarief verschaft? 

k wil aan geen onedele bedoelingen en moedwil denken, 
maar  het komt mij  toch zeer  waarschijnlij k voor  dat het tarief 
eene zekere rol speelde bij  de Commissie, aangezien het eerst 
werd opgezonden na uwe missive dato 13 Juni j . l . cn niette-
genstaande mij n mede concurrent mij  medegedeeld heeft, dat 
hij  er  minstens een maand voor  dc ontvangst om gevraagd 
heeft aan uwen adviseur. 

t tarief der  eenheidsprijzen schijnt in allen haast opge-
maakt tc zijn , het beantwoordt niet aan de hooge eischen, 
welke in het programma gemaakt zijn voor  de teekeningen, 
op de onhebbelijke schaal van 2 . per , immers ont-
breken in het tarief 

i "  de prij s van marmeren of steenen vloeren 
2"  » » » deuren en ramen 
30 » » » fijn  timmer- en schrijnwerk 
4"  » » » bchangwerk voor  de kamers 
5° » » » eikenhout 
6" s slechts een duur  soort witt e hard of zandsteen opgegeven, 

waar  zeer  geschikt voor  banden enz. eene minder  kostbare 
steensoort had kunnen bepaald zijn. 

s in het geheel geen prij s opgegeven van de nieuwe ma-
terialen uit den laatsten tijd , welke zoo schoon zijn voor  ver-
siering en nuanceering der  gebouwen. 

Wel is tegen den zin van jj  2 van het programma opgegeven 
de prij s van gestucadoorde plafonds met pcrklijst . t tarief 
is geknipt uit een bestek voor  een eenvoudig gebouwtje, en 
volstrekt niet geschikt gemaakt voor  dit werk. 

k herhaal, ware het tarief mij  eerder  gezonden dan had ik 
de prijskam p eerder  kunnen afwerken cn kunnen leveren naar 
believen. 

Welke redenen uwe Commissie heeft mij  van onedele be-
doeling te verdenken is mij  onduidelijk ; daarvoor  zijn tot heden 
geen motiven hoegenaamd. 

Wel is mij  bekend dat in uwe Commissie reeds lang de 
overtuiging bestond, dat het tarief der  eenheidsprijzen te laat 
was opgezonden, en met het oog daarop en op meer  nalatig-
heden van uwen adviseur, had die , bij  het geven van 
zijne strenge adviezen, welligt beter  gedaan, en zonder dc 
minsten hinder  voor  dc zaak, om in eigen boezem tc treden 
cn zich af te vragen, wie eigenlijk de schuldenaar  was, dan 
ware veel onnoodig kwaad voorkomen. 

. : hoewel zeer  tot mij n leedwezen kan ik niet 
anders handelen cn de verantwoordelijkheid daarvan komt op 
uwen adviseur, die de Commissie verkeerd heeft ingelicht. 

Zoo als ik uw hoogwelgeb. den 22 Juli j . l . schreef zal ik voor 
of op den  September  a. s. mijn e plannen indienen. t 
uwe Commissie weigerachtig blijven dan zal ik moeten trachten 
mijn e rechten in deze zaak te handhaven met alle daartoe ten 
dienste staande middelen. 

. r  hoogachtend heb ik de eer  te zijn Uw 
hoogwelgeb. 1). W. r 

(was geteekend) A . C. Bl .lj s 
bouwmeester. 

k mag niet onvermeld laten, dat m. i. niemand loyaler 
handelde in zake genoemd concours, dan de heer . j 
toch bedankte den 20° i  voor  de mededinging, en gaf 
daarvan terstond kennis aan zijne mededingende collega's. 
Geheel anders handelde de heer , schoonzoon van den 
adviseur : deze bedankte het Bestuur  of de Com-
missie reeds den 28"  Februari  en deelde dit eerst den 
2o» i aan de collega's concurrenten mede. 

't s waar, dc heer r  heeft den heer n en 
mi j , in zijn kantoor, gezegd, dat ook hij  in zijne snipperuren 
een plannetje had gemaakt. 

't s ook waar, dat Jhr . .  van Akerlaken aan mij  het-
zelfde heeft herhaald, maar  er  tevens bijvoegde: »Als gij  ver-
telt , dat ik 't  gezegd heb, zal ik het u vlakweg ontkennen." 

E n zulke lieden stellen het zich ten taak, anderen te be-
schuldigen of wel tc verdedigen. 

t mag eigenaardig heeten, dat Jhr . . . van Akerlaken 
zijn voornaamste motief voor  de eerlijkheid des heeren -
zelaar's handelingen schijnt te putten uit het feit, dat de heer 
adviseur  de Commissie belangloos terzijde stond, dat wil zeggen: 

gratis. s mag ik niet onderstellen, dat de heer . voor 
een dagloontjc werkt, evenals hij  de concurrenten liet doen.) 
Welnu, dan zal Jhr . . , van Akerlaken ongetwijfeld leed 
gevoelen, zich niet bijtijd s het spreekwoord herinnerd te heb-
ben: «goede raad is duur" . Voor  het stichten van kerkelijk e 
en gemeentelijke monumenten dient men zich te wachten om 
»op de koopjes te loopen": zulke bouwwerken toch zijn van 
meer  duurzamen aard en behooren dc ecuwen te trotseeren, 
tenzij  een bliksemstraal n zoo gelukkig mocht maken, 
een onbeheerden donderleider  te treffen. 

Terwij l ik de e dankzeg voor  de opneming van dit 
stuk, verzoek ik haar  tevens, mij  wel tc wilden melden, of 
zij  genegen is, de geschiedenis van dit fameuse concours in 
hare kolommen op te nemen, aangevuld door  een paar  tee-
keningen. 

A . C. Bl.F.ljs, 
Bouwmeester  te Amsterdam. 

A 

van een wedstrij d voor  de medail le ter  herinnerin g 

aan de wet van 26 Januari 1883 (Staatsblad N o. 4) 

tot ver legging van de u i tmondin g der . 

e Commissie voor  het aanbieden van een huldeblij k aan 
de , naar  aanleiding van bovengenoemde wet, opent 
een wedstrijd voor  het maken van een ontwerp in gips voor 
een gedenkpenning. 

e naar  het bekroond model uit te voeren gedenkpennin-
gen zullen van goud, zilver  en brons worden vervaardigd en 
 a  centimeter  middellij n hebben. 

e voorzijde moet bevatten eene allegorische voorstelling 
van het werk, n.l. scheiding van s en Waal, opening 
van een nieuwen d en dientengevolge verbetering 
van den Watcrstaatstocstand van een groot deel van Noord-
Brabant. (!) 

Voor  de keerzijde, die een opschrift zal bevatten, waar-
boven het wapen van Noord-Brabant, behoeft door  de deel-
nemers aan den wedstrijd geen ontwerp gemaakt te worden. 

t te leveren model in gips voor  de voorzijde moet zijn 
van minstens 4-maal de grootte van den gedenkpenning. 

e ontwerpen moeten vóór 15 Juni vrachtvri j  ingeleverd 
worden aan den Voorzitter  der  Commissie, Jhr . Jos. de la Court 
tc . Zij  behooren niet onderteekend te zijn , 
maar  moeten voorzien zijn van een tee ken, motto of spreuk, 
welke wordt herhaald op het verzegeld omslag van een brief , 
waarin de naam, voornamen cn woonplaats van den vervaar-
diger  zijn vermeld. 

Eene som van ƒ350 zal worden verdeeld tusschen de twee 
beste inzendingen in de prijsvraag , als: ie prij s f 250.—; 2e 
prij s f 100.—. 

e bekroonde ontwerpen worden eigendom der  Commissie, 
die zich uitdrukkelij k net recht voorbehoudt, hetzij  geheel, 
hetzij  gedeeltelijk het aangenomen ontwerp te laten uitvoeren. 

e ontwerpen, die buiten aanmerking blijven , kunnen door 
de inzenders worden teruggevorderd tot en met 15 Juli 1883. — 
Na het verstrijke n van dezen datum zal elk ontwerp, dat 
alsdan niet is afgehaald, het eigendom worden van dc Com-
missie. 

e Jury van beoordeeling zal samengesteld zijn uit : 
10. den r  in dc Aesthetica aan de Academie 

van Schoone n te Amsterdam; 
20. den s bij  het t van Binnen-

landsche Zaken, afdeeling n en Wetenschappen, te 
's-Gravenhage; 

 Tot toelichting van den aard van het werk diene het volgende: 
t onbedijktc terrein tusschen l en , bekend onder 

den naam van e Overlaten, geeft gelegenheid, dat het 
water  van tie Waal zich bij  hooge standen met tlat van de s ver-
een igt 

e overstorting van een zooveel grootere en vermogender  rivier  als 
le Waal op tie kleinere rivier  de , heeft altij d de overstrooming 

van een aanzienlijk deel van t ten gevolge. l gaat 
die overstrooming gepaartl met het doorbreken tier n en met 
verschillende rampen, die, daar  zij  telkens terugkeeren, den treurigen 
toestand van Noord-llrabant beduidend vergrooten en alle verbetering 
eener  uitgebreide landstreek tegenhouden. 

n is bij  gewone waterstanden de vereeniging van s 
en Waal te Woudricnem nog eene groote belemmering voor  tien gere-
gelde!) waterafvoer  en kunnen dientengevolge zelfs middenin den zomer 
duizenden hektaren grond niet anders dan door  stoomgemalen van het 
overtollig water  worden bevrijd . 

e wet van 26 Januari 1883 heeft eene volledige scheiding van s 
en Waal aangenomen. 

e e Overlaten worden gesloten en aan de s 
wordt eene uitmonding gegeven op tie Amer, waardoor  de vereeniging 
te Woudricheni ophoudt te bestaan. Alleen voor  de scheepvaart blijf t 
de gemeenschap (foor  middel eener  schutsluis onderhouden. 

r  de opening van een nieuwen d wordt verstaan: het 
graven eener  nieuwe rivier , uitgaande van de s onder  lledikhuizen, 
loopende benoorden lletisden en , volgende eerst de Gantcl 
en verder  in nagenoeg rechte strekking het e tot het -
zersveer. 

30. den r  der e School voor  nuttige en 
beeldende kunsten te . 

c beslissing blijf t aan de Commissie.. 
Elk e mededeeling op dezen wedstrijd betrekking hebbende, 

moet geadresseerd zijn aan den Secretaris der  Commissie, den 
heer  A. Jansen, te . 

1's-Hertogenbosch , t 1882. 
 Commissie tot aanbieding van een huldeblijk aan 

dc  naar aanleiding van de wet tot het 
verliggen der uitmonding van de

, 
li d van de («.-deputeerde Staten, Voorzitter. 

. A .

li d van de Gedeputeerde Staten, Osch. 
F.

Wethouder, . 
. F. A .

r  bij  het Gerechtshof, . 
. A . .

President van het Algemeen Waterschap, . 
P. F. A .

li d der  Provinciale Staten, . 

r  des s i. b. d., . 
A .

Commies ter  Prov. Griffie , Secretaris. 

E . 
. Naar  wij  vernemen waren alle ont-

werpen voor  den schouwburg te , waarvoor 

4 e en 5 Buitenlandsche architecten uitge-

noodigd waren plans op te maken, op  A p r i l 11., 

den gestelden termij n van in lever ing, nog niet inge-

zonden , daar  het Festuur  der  „ S c h o u w b u r g v e r e e n i g i n g" 

aan den architect V a n , é én der  u i tgenoodigden, 

een ver lenging van inleveringstij d had toegestaan. 

A n d e r e ui tgenoodigden, die het geluk hadden hier -

van iets te vernemen, hebben eveneens hun projecten 

niet op den vastgestelden tij d ingeleverd, zoodat hier 

een laakbare handelwijze is gesch ied, die tegenover  de 

andere mededingers bepaald „ u n f a i r "  is te noemen. 

. r  het waterschapsbestuur  van den 

O u d en l is, onder  goedkeur ing van Gedeputeerde 

Staten, met de ingenieurs-firma J . van t en e 

g te Ni jmegen een contract aangegaan tot het 

verrichte n van ingenieurs-werkzaamheden, ten behoeve 

van de kanalisatie van den O u d en , waartoe be-

hooren : . het maken van eene kaart van dun O u d en 

l cn den A a s t r a n g; 2". het verrichten eener  hoofd-

waterpassing van g tot de Pruisische grenzen 

bij o en A n h o l t ; 3". het waterpassen en 

peilen van dwarsprofi l le n over  het geheele overstroo-

mingsgebied of gedeeltelijk op afstanden, waar  dit uit 

terreinsomstandigheden bli jk t nood ig te zi jn ; 4". het 

opnemen en verzamelen van waterwaarnemingen, enz.; 

5°. het doen van g rondbor ingen, minstens twee bij  elke 

sluis of zooveel meer  als voor  de kennis der  geaard-

heid van den bodem noodig is. U i t al de daardoor 

verkregen gegevens zal later  een ontwerp worden op-

gemaakt voor  den waterafvoer  en de kanalisatie van 

den O u d en l — en eindelijk tot het opmaken der 

kohieren, waarnaar  de eigenaren van g ronden, in het 

waterschap gelegen, in de lasten moeten bijdragen. 

. r  den Gemeenteraad is in zake het 

veer  over  de W a a l , tusschen de stad en , een 

gewichtige beslissing genomen. A a n den heer  C . F . 

C r a m e r , ingenieur  a lh ier , is n l . de exploitatie van dit 

veer, bi j  wijze van proef, voor  den tij d van zes jaren 

verpacht, waarvoor  hij  uit de gemeentekas eene jaar -

li jksch e bijdrag e van ƒ 2 3 50 zal genieten, terwij l alle 

veergelden, waarvan de innin g in de laatste jaren voor 

ongeveer /12.000 door  de gemeente was verpacht, 

te zijnen bate komen. 

A a n hem is daarentegen nog de verpl icht in g opge-

legd een nieuw brugschip met eene oppervlakte van 

ten minste 96 2 te doen bouwen, en eene stoomboot 

in de vaart te b rengen, waarmede bij  dag dit b rug -

schip over  de W a al word t gesleept; bij  nacht zal het 

b rugsch ip, zooals thans, aan een kabel mogen over-

gieren. e pachter  moet zoowel in het bedienend per-

soneel als in het onderhoud van alle materieel van het 

veer  voorz ien, zoodat het tegenwoordig personeel van 

ambtenaren en bedienden bij  het veer  uit den dienst 

der gemeente word t ontslagen. 

r  deze regel ing zal de gemeenschap een groote 

verbetering , vooral bi j  d a g, ondergaan, zoodat de over-

eenkomst alhier  met onverdeeld genoegen is vernomen, 

want reeds jaren lang maakte het een punt van over-

weging uit om een beteren en snelleren overtocht over 

de rivie r  te verkri jgen . 

. 
 Onder  de 

talrijk e voorste l len, die tengevolge van den treurigen 

ondergang der  in de pers zij n opgedoken, ver-

dienen tot heden het meest de aandacht van den prac-

ticus die , welke zich verklaren voor  de vermeerder ing, 

vers terk ing, verhoog ing en veil ige afsluit in g van de 

beschotten of dwarswanden. 

e beschotten moeten in zoo grooten getale aange-

bracht z i jn , dat het door  een gebroken scheepswand 

i n een afdeeling gedrongen water  de verplaatsing en 

stabilitei t van het schip niet z óó veranderen k a n, dat 

het zink t of kentert . n de vrij e laadruimt e van een 

vrachtstoomer is dit eerder  bij  benadering te bereiken 

dan in een passagiersstoomer. n beiden blijf t echter 

steeds een te groote en daarom gevaarli jk e ruimt e over, 

nameli j k de mach inekamer, die van de wederzijdsche 

ko lenhokken bezwaarli jk voldoende bescherming tegen 

verniel in g ontvangt. n den passagiersstoomer zal boven-

dien — al worden ook alle andere beschotten tot het 

 of  opget rokken, wat nu op verr e na 
niet overal het geval is — de groote eerste kajui t in het 

achterschip een groote, slechts tot het  door 

beschotten afgedeelde ruimt e formeeren, die , door  het 

instroomende water  gevu ld, elk schip onvermijdeli j k 

binnen eenige minuten doet zinken. 

e versterking van het ijzer  der  beschotten is een 

tweede, onafwijsbare eisch. N a elke botsing hooren 

wij  van den angstvollen haast, waarmede de beschot-

ten tegen den verwachten waterdru k gesteund werden, 

en dat er  zooveel en zooveel handen mede bezig wa-

ren , die echter  voor  redding op het dek niet konden 

worden gemist. t daarin niet eene onger i jmdheid? 

Waar to e anders heeft men zich de lastige beschotten 

laten opdr ingen, dan om het binnenstroomende water 

te weren en het te beletten zich door  de geheele ruimt e 

te verspreiden, afgezien van de plaatselijke beperk ing 

van een brand ? n behoorde dan toch de beschot-

ten ineens zoo sterk te maken, dat z i j , ingeval van 

n o o d, geen afzonderlij k bijwer k vereischen, maar  voor 

e iken dru k toereikend weerstandsvermogen bezitten. 

n men echter  de steunsels niet ontberen, we lnu, 

men brengc ze v ó ór de afreis aan. 

e beschotten moeten niet slechts reiken tot het 

hoofddek, maar  tot het bovendek. Z o o het botsings-

beschot op dc  aan deze voorwaarde voldaan 

h a d, zou n Cutt i l l ontegenzeglijk de ongeluk-

k ig e  te hulp hebben kunnen komen. 

E inde l i j k moeten de openingen in de beschotten 

beperkt worden tot het onvermijdeli j k noodzakeli jke 

getal. E r  moet voor  gezorgd worden: óf dat zij  auto-

matisch waterdicht s lu i ten, óf (wat nog beter  is) dat 

zij  van het boven- of opperdek elk oogenbl ik gemak-

keli j k en vei l i g waterdicht kunnen worden gesloten. 

t slechts omtrent de beschotten; de voorschriften 

omtrent het bouwen kunnen ook nog veel kwaad voor-

komen  f 
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Aan A . tc Z. Uw brief is ontvangen en 

aan den inhoud zal gevolg gegeven «o rden. 

. 
T  E EN 

Dagelijksch e Opzigte r 
voor  den tij d van ongeveer een hall'  jaar , bjj 
den aanleg van eenen g

 op eene bezoldiging 
van / 80-— ]ier  maand. 

Sollicitanten behooren zich, onder  overleg-
ging van beseheiden, per  brief of in persoon, 
vóór den 18 Apri l aan te midden bij  den 
Burgemeester  van

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

(Voor  rekening \a»  wdienst.) 

ü p g den 24""> April 1883 des namid-
dags ten i ure, aan het Ceiitraalbureau der 

) tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de lloroelse n te Utrecht, van: 

Bestek Xo. :i(iü . 
t onderhouden van- en het doen 

van eenige herste l l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, in r i ch -
t ingen en verdere we rken, met 
u i tzonder in g der  wissels en spo-
ren , behooren de tot het gemeen-
schappel i jk stat ion Nieuwe-
schans. 

_ e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Art . Ui van het bestek. 

t bestek ligt van den <<™ Apri l 1SS3 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r E 

te Groningen en is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (afd. Weg en Wer 
ken) te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwijzin g op :het terrein zal geschieden 
op den ïv 1 ' "  Apri l 1883desvoornuddagi ten 
11 «ren 

l'trecht, den S«»« Apri l

. 
t BESTUU  van het Vondelpark te 

Amsterdam zal op g den 19J"> April 
1883, dea middags ten l i uur. in het Pavil-
joen van het Vondelpark aanbesteden: 

t dempen van een gedeelte 
sloot in den Binnendijkschon 
Buitenvelderschen Polder in 
Nieuwer-Amstel langs de Anna 
Vondelstraat en vervolgens, en 
het maken van een riool naast 
en in deze sloot. 

Bestek en voorwaarden zjjn *.egen betaling 
van ƒ 0,25 te verkrjjgei i in den -
handel N & , lioki n 
17 Amsterdam. 

g en aanwijzing in loco op -
derdag 12 Apri l 1  ten 1 uur  des namid-
dags door  den Opzichter  van t Vondelpark 
W. EGAS. 

Oi i t i - i f i igai i lpoi i ipc n en St( br i je n 
T E P en TE . 

n - en Brugconstructien. 
V * \  11 ,1 T l t . . 

^ l H . H , ARCHITEKTEN. 
 per  rol / 6.50. 

N van 
Teakhout, verschillend van afmeting. Adres: 
den Boekhr. . G. . Amsterdam. 

i itvoerige prospectus gratis verkrijgbaar. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Op g den 24"™ April 1883 des namid-

middag» ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te l'trerhl 
van: 

Bestek No. 869. 
t onderhouden van -en het doen 

van eenige herste l l ingen aan de 
gebouwen, kuns twe rken, in -
r icht inge n en verdere we rken, 
met u i tzonder in g der  wissels en 
sporen, behoorende tot het sta-
t io n . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens Art . l van het bestek. 

t bestek ligt van den Apri l
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 

e n en aan het bureau van den 
r r . E E 

tc Groningen en is op franco aanvraag aan 
genoemd Centraalbureau (afd. Weg en Wer-
ken) te bekomen, tegen betaling van/0.50. 

n word. n gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg el. Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden 
op den 17d' n Apri l 1883 des voormiddags ten 
10 uren 

Utrecht, den 4d"  Apri l 1SS3. 

VERWARMING 4 fflST 
 & , 

s &  Fabriekanten, 
B e r l i j n . . . W e e n e n. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, n en Aanleg 

Cent raa lverwarmin g &  Vent i la t ie -
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's . , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen . Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Eabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Wa te r -
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Z w e m- en 
Bad inr ich t ingen . 

Stoomkooktoostol lon en W a s c h-
inr icht ingen . 

n voor  Aba t to i r s en 
F a b r i e k en 

van den meest verschillenden aard. 

Een  zoekt zoo spoedig mo-
geljjk plaatsing, op een bureau of werk. 

g salaris geen vercischte. Bekend met 
de Techniek van 't Timmeren en de Or-
namentiek. Franco brieven onder  motto 

 bjj  de Boekhandelaren N 
en V A N E , t 24 
Amsterdam. 

 en S van 
 XT  zjjn voor  nensop 

Woensdag 18 April 1883, des middags  twaalf 
ure, ten gemeentehuize, in het openbaar 
aan te besteden: 

het verbouwen van drie Gemeen-
tescholen aldaar, 

waarvan bestekken en teekeningen ter  inzage 
liggen ten gemeentehuize te
voorts te Arnhem in wie Harmonie", te Zut-
fen in »tle Oin/e  te  in het 
nllof  Gelria" , te Stad-lhetiiichcm inliet »//ec-
renloge/uent", te dalten in wie , te 
li  roenlo in safe  te  in wie 
Gouden leeuw", te Terhorgh in de
leeuw", te Welil in wie Zwaan", te Xelliem 
in het » Hitte  en te /.eddam bij -

. n worden gegeven door 
den Architect . J. . O  te
door  wien bestek met teekeningen franco 
wordt toegezonden tegen inzending van / 1.50. 

. 
n 17'  April 1883 zal door  de ondergetee-

kenden, namens hun principaal in het open-
baar  worden aanbesteed: 

t bouwen van twee Woonhui-
zen in het Weteringplantsoen 
te Amsterdam. 

Bestek en voorwaarden met teekening zijn 
verkrijgbaa r  bjj  den Boekdrukker  J. -
SEN, St. Janstraat te Amsterdam, tegen be-
talin g van / 2.—. 

J. P. F. VA N
en 

W. J. . 
Architecten. 

. 
 EN S der 

Gemeente  zullen op Vrijdag 
den 20» April 1883, des namiddags ten twee 
ure, in het openbaar aanbesteden: 

t sloopen eener  bestaande 
School en het daar  ter  plaatse 
bouwen eener  Tusschenschool 
waarboven Gymnasium, met 
de daarbij  behoorende school-
meubelen, gordijnen, kachels 
enz. 

e aanwjjzing in loco zal geschieden op 
Vrijda g 13 Apri l 1883, des voormiddags ten 
11

Teekeningen en bestek zjjn van af -
dag !l Apri l e. k. te verkrijgen ter  Gemeen-
te-Secretarie tegen betaling van ƒ 2 . —. 

n geeft de Bouwkundige . 
J . V A N N te Clrec/it. 

 Secretaris,  Burgemeester, 
W. . C. VA N . 

Bj j P. A , te Arnhem, is versch enen de acht «te aflevering vim: 

Geschiedenis van de n 
n der  Arch i tectuur , 

l 

Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de  School, te

t omstreeks 700 i u den tekst gedrukte figuren en O staalgravuren. 

T w e e d e, veel vermeerderde en bi jgewerk t
e uitgave geschiedt bij  inteekening in 10 afleveringen a ƒ 1 . 7 5. 

Wedstrij d 

GEDENKPENNING. 
e Commissie tot aanbieding van een hul-

deblijk aan de , naar  aanleiding 
d,r wet van 21» januar i 1888 (Staatsblad 
N«. 4), opent een wedstrijd voor  het maken 
VA N EEN P in S voor 
een gedenkpenning. -- e naar  het bekroond 
model uit te voeren gedenk penningen zullen 
in "oud . silver  en brons worden vervaardigd 
en eene grootte hebben van 7 a il . in 
middellijn . . ontwerp iu gips moet zjjn 
van minstens 4-maal die grootte. ! 

e voorzjjdc moet bevatten eene allegori-
sche voorstelling van het werk, nl. afschei-
ding van s en Waal, opening van een; 
nieuwen d en dientengevolge ver-
betering van den waterstaatstoestand in een 
groot deel van Noord-Brabant. 

Voor de keerzijde behoelt geen ontwerp 
geleverd te worden. 

e ontwerpen moeten vóór 15 .'uni wor-
den ingeleverd aan den Voorzitter  der  Com-
missie. 

Eene som van ƒ350 zal worden verdeeld 
tusschen de twee beste inzendingen op de 
prjjsvraag ; als: 

1' prij s ƒ 250. -"  prjj s ƒ 100.— 
t programma van den Wedstrij d kan 

worden aangevraagil aan den Secretaris der 
Commissie, den r  A. J A N S E N, (St. Jo-
risstraat) 's-Bosch. 

's-llertogeuljoscli, t 1SSS. 

tie Uommis*ie voornoemd, 
Jhr J. E A , loorzilter. 
A. JANSEN, Secretaris. 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN  VAL OE TRAVERS, 

Beltweg N" . 3. . 

Gecomprimeerde N N dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , , Verandas, 
Brug- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k  Amsterdam, ot bij  den r 
11. ü . S . , lieekstraat F. 02, tc Arnhem. 

 W. PATON . 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekentle vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  PhoUl i t l i»«Tapl t i r , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen j op die voor  Pliannlnra -
graphir  voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne g voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . l i .  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Phaiolliliaicraplile , zonder 
piijsverhooninq voor  de bestellers. 

Or. J . . 

u n e *************************** * 

J H — BOUUJARTIKGLG n 

, 
ao Öeerenstraat. 

Aanbieding. 
r  de Gemeentebesturen van

en Strijp zal worden 

: [
t maken van een g 

van Eindhoven over  Stryp naar 
Zeelst. 

Bestekken zjjn op franco aanvraag, tegen 
betaling van / 0,50 per  stuk, verkrijgbaa r 
bij  den Secretaris te

Aanwijzin g op het terrein zal gedaan wor-
den op den 10 Apri l a. s., 

beginnende te  op den n 
Berg bjj  de Vjj f , des morgens ten 
li l uur. 

n zjjn te bekomen bjj  den -
genieur  te Stratum. 

n in te zenden aan den 
Secretaris te

Opening der  billetten op het s te 
l'inihoven op den 23 Apr i l , des middags ten 
12 uur. 

i - i 

 E

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

S , en*. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

. 
P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 

É S. . 
. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firm a de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
'uisthcid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. GE . . 
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S N &  C1 2. 
AVENU E  2 7. 

. 
A E S T E E N , bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 18S2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkr i jgbaar . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING 
Op Woensdag den "  April 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e kaan te Utrecht, 
van: 

llestek No. 357. 
t onderhouden van- en het doen 

v an eenige herstel l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, i n r i ch -
t ingen en verdere werken, met 
u i tzonder in g der  wissels en spo-
ren , behoorende tot het stat ion 
Gron ingen. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens Art . 10 van het . 

t Bestek ligt van den 2d ' ° Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  J . . E E te 
Groningen en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
tc bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den &*  Apri l 1888, des voormiddags ten 
10 uren. 

Utrecht, den 31"' » t 1883. 

e van Financiën. 
G VAN . 

Openbare Aanbesteding. 
J. N AZN , 

n Oost-Zeedijk, 280. 
, 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurree-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen 
A T 

bj j  groote en k le in e part i jen . 

Staatsspoorwegen. 

AAOESTEDOG 

e ONTVANGE » E
N te  zal op g den 

24 April 1883, des middags te lü uren, in 
het «Café aemf" in de e Brugstraat 
te Breda, in het openbaar 

t ophoogen van gedeelten der j  tot e van 
b lokken 30 , 33 en 37 van het 
p l an v an u i t le g v an B reda, met 
ver legging en ophooging van 
daar langs loopende wegen en 
afgrav in g v an ta lud s der  Sin-
gelgracht. 

NB. e te verwerken hoeveelheid grond 
bedraagt ongeveer  77.500 . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving. 

t bestek ligt ter  inzage aan de k,uitd-
ien der e en n te 's Bosch, 
Bergen  Zoom en Breda, en is aan laatst-
gemeld kantoor, van '.) Apri l 1883 af', te-
gen betaling van / 1. - per  exemplaar  te be-
komen. 

e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 
g 19 en Vrjjda g 80 Apri l 1883, des 

voormiddags te 11 uren, te beginnen aan de 
t in de . 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  voor  de ontinantelingswerken 

P. V A N E  , te Breda. 

lIMIIMtTLMIlEV , 
Y & ,  £ 

S BOC  Frères, E £ 
, S &  C".. E £ 

m 'ej

g , g 
Oostzeedjjk 248,

N VA N 

S o . 

Bickerstraat 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op Woensdag den 11*  ° April 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  ae e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 358. 
t onderhouden van-en bet doen 

van eenige horstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering der  wissels en spo-
ren, behoorende tot het station 

. 
e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -

ving, volgens Art . l(i van het Bestek. 
t Bestek ligt van den 2d ' » Apri l 1883 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 
Sectie ingenieur  J . . E E te 
Groningen en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 6 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg cn Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Aanwjjzin g op het terrein zal geschieden 
op den 4d , n Apri l 1883, des voormiddags ten 
10 uren. 

Utrecht, den 31"™ t 1883. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 17d<° April 1883, des na-

middags ten 2 ure, uan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen by ae e n te Utrecht, 
van: 

Bestek . 
t leveren van stalen spoorsta-
ven, stalen laseh- en eindplaten, 
ijzeren haak- en schroefbouten 
en stalen veerringen, ten be-
hoeve van het tweede spoor  tus-
schen Arnhem en Zutfen. n 
dri e perceelen.) 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens Art . 23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2d'"  Apri l 1883 
ter lezing aan bet Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. V A N  te Zut-
fen en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Utrecht, den 30»'» t 1883. 

B. , te Arnhem. 
168. Zilveren e voor  Walerpas-lnstru-

1879.! e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
l1'", 3J™ en 4dr n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

Op g den 17d"  Apri l 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek A C . 
t leveren van eikenhouten 
dwarsl iggers en van eikenhout 
voor  wissels en k ru is ingen, ten 
behoeve van het tweede spoor 
tusschen A r n h e m en Zutfen. 

n v ier  perceelen.) 
e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -

ving, volgens Art . 12 van het Bestek. 
t Bestek ligt van den 2d™ Apri l 1883 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. V A N  te Zut-
fen en is op franco aanvraag uan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg cn Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

Utrecht, den 30"" t 1S83. 

[hens

, 

inden &  Co. 

Zuinigheids-  Niet aungrocien-
_ . . . | de eu roestwe-

. rende Verven. 

. 

Van der 
Qalv. op 

LOONl 

L 

Geldersch-Overijsselsche 

, 

AANBESTEDING 
Op Zaterdag den 21 April 1883, des namid-

dags ten twee ure, in de Sociëteit op de
 te  van: 

Bestek No. 8. 
t maken van de Grond- en 

, het leggen van 
Spoorbaan en Wissels en het 
uitvoeren van eenige andere 
werken ten behoeve van het 
gedeelte lokaalspoorweg Win-
terswijk— Neede. e ciroa 
19.4 . 

e inschrjjvingsbilletten moeten minstens 
één uur  voor  de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswjjk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j  te Winterswjjk , al-
waar tevens het bestek met bjjbehoorende 
teekeningen en profille n op franco aanvrage 
en tegen betaling van ƒ 3 .— verkrjjgbaa r  is. 

, den 27 t 1883. 

t bij  6. W. van de Wiel & f>., to ? 

r  F. W. V A X  tOs. 
 der  Architectur a et Amicitia : JAN

 B. S  en A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  hel  te adresseeren aan 
tien r^-Secretaris, Prinsengracht  te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentie!! aan het  van  Opmerker, 
 N*.  te Arnhem. 

T  per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

 en e ƒ  bij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor  een bewijsnominer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
t de 807° Vergadering zal worden gehouden Woens-

dag 18 Apri l 1883, des avonds te 8 uren precies, in 
n Stroucken, alhier. 

e agenda van die vergadering is als volgt: 
. n van het Bestuur; 

2" . e van leden; 
3". Voorstellen van het Bestuur; 
4". Bijdrage van den heer  A . VV. Weissman; 
5". t der  Commissie tot oplossing van vragen; 
f3". . 

de istc-Sccrctaris 
C. B. Posthumus . 

(A.etA.) E E . 

e meer  het tijdsti p van de opening der  Tentoon-
stelling nadert, des te interessanter  wordt een bezoek 
aan de tentoonstellingsterreinen. 

Wanneer  men uit dc Jacob-van-Campenstraat de 
ingang binnentreedt, ziet men allereerst het gebouw, 
waarin de producten van e tentoon-
gesteld worden. e gevel, in n stijl , staat 
reeds in zijn geraamte, en zal, voorzoover  men thans 
reeds kan oordeelen, een goed effect maken. 

Voor  dit gebouw staat een hooge mast, waaraan de 
koninklijk e standaard geheschen zal worden, terwij l in 
de onmiddellijk e nabijheid dc Javaanschc gebouwtjes, 
van bamboe en djattiehout, door  tal van bruine ge-
stalten , op fantastische wijze gekleed, worden opge-
richt . t geheel zal een aanschouwelijk beeld van 
een Javaansche dessa geven. 

e inwendige decoratie van het e ge-
bouw is geheel voltooid, en in sierlijk e c vor-
men gehouden. Vooral de zachte klcurschakeering 
maakt een zeer  behaaglijken indruk . e uitstallingen 
zijn reeds een heel eind op streek, en men ziet wape-
nen j vischtuig, schepen , handelsproducten, tempels, 

pagoden , huizen, bedden, ja zelfs afgoden in schilder-
achtige groepeering bijeen. 

e voorgevel van het hoofdgebouw is grootcndeels 
met „linoleum "  beplakt, wat nu juist geen monumen-
taal effect maakt. 

e olifanten zijn voor  een groot deel gereed, en 
boven op de pijionen ziet men slangen, reusachtige 
hoofden en menschen, in nissen gezeten. 

Wat dit alles beduiden moet, weten wij  niet, doch 
voorzeker  zal wel een allegorische voorstelling bedoeld 
zijn. t is aardig om te zien , hoe handig dc Fran-
sche werklieden met het bewerken der  gipsmassa terecht 
kunnen. t boetseerwerk is met veel „chic"  behan-
deld. 

e eerste afdeeling bij  het binnentreden is de Neder-
landsche. Jammer, dat de decoratie daarvan niet wat 
gelukkiger  is uitgevallen, vooral dc kapiteelen der 
kolommen en de acanthusbladeren daarboven geven 
eer  den indruk , alsof een koekbakker  hun het aan-
zijn schonk, dan een beeldhouwer. 

Allerle i wordt daar  reeds uitgepakt, en in de midden-
galerij  ziet men reeds reusachtige piramides, zuilen, 
paviljoens, en andere getimmerten. Zij  staan echter 
zoo dicht opeengepakt, dat het grootsche gezicht, dat 
de lengte van de hoofdgalerij  aanbood, vrijwel ver-
loren is gegaan. 

n de Belgische afdeeling, die dan volgt, is nog 
weinig waar  te nemen. Slechts staat daar  in de midden-
galerij  een zeer  fraai paviljoen. 

Betrekkelij k vri j  ver  zijn de Chineezen, die men 
dagelijks op de tentoonstellingsterreinen met ijver  aan 
den arbeid ziet. Zij  hebben , zeker  gedachtig aan hun 
alouden Chineeschen muur, hun afdeeling door  kolossale 
hekken, welke sprekend op die van een olifantshok ge-
lijken , afgescheiden. e hekken zijn rood en zwart 
geverfd, en van hemelsblauw geschilderde afdaken 
voorzien. 

n de Britsche Afdeeling trok onze aandacht 
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kolossale vitrine , in Engelsch-Gothischen stijl met zeer 
veel smaak uitgevoerd. 

e Oostcnrijksche, Fransche en e afdeelin-
gen zijn nog vri j  achterlijk . n ziet daar, behalve 
eenige kisten en uitstalkasten, nog betrekkelijk weinig. 

n de galerij  der  schoone kunsten waren reeds eenige 
inzendingen aangekomen, waarbij  wij  opmerkten een 
kolossaal bronz.en beeld, met meesterhand gemodel-
leerd. 

Een groote flesch is in de onmiddellijk e nabijheid 
der kunstgalerij  opgericht. e flesch is zoo reus-
achtig, dat men door een deurtje daarin kan gaan, en 
zich dan iets kan laten voordienen. 

Van het paviljoen van den Bey van Tunis staat nog 
slechts het geraamte, zoodat met daarover  niet oor-
deelen kan. 

e amuscmentsgebouwen zijn allen een flink  eind 
gevorderd, en sommige paviljoens zien er  zeer  aar-
dig uit. 

Nabij  het , dat uiterst netjes wordt 
afgewerkt, en zich zeer  bevallig voordoet — hoewel wij 
het betreuren, dat men het niet wat hooger  geplaatst 
heeft — vindt men de diamanten-tentoonstelling, wier 
gebouw genoegzaam voltooid is. Ook komt daar een 
reusachtige biertoren, en een huisje, in e 

, voor de firma s . 

t paviljoen voor de stad Amsterdam vordert goed. 
e gevel zal met reusachtige schilderstukken van Ne-

derlandsche kunstenaars prijken . 
t „pavillo n de la Presse"  staat nog slechts in zijn 

geraamte, maar  schijnt flink  aangepakt. 
t het oprichten van den kolossalen 100 tons ijzeren 

mastbok is men bezig. 
e machinegalerij  is nog altij d wat achterlijk , doch 

zal nu wel spoedig voltooid worden, althans men is 
met kracht aan het werk. 

t de tentoonstelling niet gereed zal komen, is nu 
reeds te zien , maar men werkt met ijver  en kan dus 
vóór 1 i nog heclwat totstandbrengen. 

(A. et A.) N T E , 
door .

e gunstige geografische ligging van Antwerpen 
aan een stroom, die ook aan de grootste zeeschepen 
altij d gelegenheid geeft, tot voor  deze, op 100 kilo-
meter  der  zee gelegen, plaats te komen, had het reeds 
in de 15» eeuw tot eene van de eerste handelplaatsen der 
wereld gemaakt. Ten tijd e van zijn grootsten bloei, 
tegen het einde der  middeleeuwen, had Antwerpen 
méér dan 180,000 inwoners en overtrof, wat levendig-
heid van handelsverkeer  betreft, zelfs Venetië. Zooals 
de geschiedschrijvers uit dien tij d ons meedeelen, 
kwamen meermalen met een enkelen vloed 400 schepen 
in de haven, en soms telde men er  2500 op de Schelde 
voor de stad. t was in denzelfden tijd , toen de 
naburige Vlaamsche steden, voornamelijk Gent, Brugge 
en Yperen, door den bloei harer  industrie tot macht 
en rijkdo m waren gekomen en de geheele wereld met 
de producten van hare kunstvlij t voorzagen. 

 verval van Antwerpen begon met den afval der 
Nederlanden van de Spaansche heerschappij  in 1568. 

e stad zelve werd spoedig weder  door  de Spanjaarden 
heroverd en verder  ook voortdurend bezet. e monden 
der Schelde bleven echter  in het bezit der , 

zoodat de verbinding van de stad met de zee afgesneden 
was. e s onderdrukten nu den handel van 
Antwerpen gedurende den Sojarigen oorlog volkomen, 

! en deze toestand werd door den n vrede 
in 1648 bestendigd, welke Antwerpen onder  Spaansche 
heerschappij  liet, doch de scheepvaart op de Schelde 
geheel verbood. A l de schepen, die de Schelde 
binnenliepen, moesten sinds dien tij d op h 
gebied lossen en het vervoer der  waren naar het bin-
nenland werd met hooge rechten belast. e toestand 
duurde tot het jaar  1795, toen de overeenkomst van 

n g (10 i 1795) de scheepvaart op de Schelde 
 weer  vrijmaakte. 

e bloei van Amsterdam begon met den achteruit-
gang van Antwerpen. e omvang, dien Amsterdam vóór 
het jaar  1585 innam, t zich door een zielental van 
hoogstens 30,000 bepalen. 

Toen de stad echter  in dien tij d op commercieel 
gebied de erfenis van Antwerpen aanvaardde, begon 
een waarlij k snelle ontwikkeling, tengevolge waarvan 
de verschillende uitleggingen der  stad totstandkwamen. 
Zooals bekend is, hadden die uitleggingen plaats in de 
jaren 1585, 1593, 1612 en 1658. 

e ontwikkeling van Amsterdam van een onbedui-
dend stadje tot een der  grootste handelssteden omvat 
alzoo slechts een tijdruimt e van ongeveer  70 jaren, en 
dat daarenboven in een tij d van onophoudelijkcn oorlog. 

s uit deze omstandigheid is men gerechtigd te 
besluiten, dat het met de opening van nieuwe han-
delsbetrekkingen niet de ontdekking van nieuwe bronnen 
van productie en afzet geweest zijn, die Amsterdam 
hebben grootgemaakt, doch dat het veeleer  de erfenis 
van Antwerpen was, die de s door  vernie-
ling van den handel dier  stad tot zich trokken. 

Na het einde van den Sojarigen oorlog stond de 
k der  Vereenigde Nederlanden als een groote 

zeemogendheid daar. Zoo was het mogelijk, dat de 
s bij  den Westfaalschen vrede volkomen af-

sluiting der  Schelde konden verkrijgen en ook ander-
halve eeuw lang, eerst tegen Spanje, later  tegen 
Oostenrijk, konden behouden. Eerst toen de stormen der 
Eransche omwenteling over  deze landen kwamen, werd 
ook hier  de toestand veranderd. n het jaar  1794 
vielen de Oostenrijksche Nederlanden, en met hen Ant-
werpen , in de macht van het Eransche leger  en werden 
bij  de Fransche k ingelijfd. Weinige maanden 
later  werd ook in d met behulp van Frankrij k 
de oude regeering omgeworpen en de Bataafsche -
publiek gesticht. e vrijmakin g der  scheepvaart op 
de Schelde sprak nu eenigermate als vanzelf en werd 
ook door het reeds genoemd verdrag van n , 
op 10 i 1795 , bekrachtigd. 

e trad Antwerpen, waarvan het aantal 
inwoners langzamerhand tot 40,000 was gedaald, na 
een tusschenruimte van 200 jaar  weder in de ri j  der 
zeehandelplaatsen, en de Franschen lieten er  zich veel 
aan gelegen zijn, om den handel der  stad, door 
groote haveninrichtingen, opnieuw leven te geven. 
Echter  was de tij d der  Napoleontische oorlogen, de 
tij d van het continentaal stelsel, voor  een ontwikkeling 
van overzeesch verkeer zoo ongunstig mogelijk. 

 Weencr  Congres beproefde de sedert jaren ge-
scheiden landsdeelen tot één Staat te vereenigen. e 
deze proef afliep, hoe spoedig de band door de Bel-
gische omwenteling van 1830 verscheurd werd, is 
bekend. Bij  de scheiding bleven echter  de monden 
der Schelde weder in het bezit van Nederland, en dit 
nam hierdoor het recht, den handel van Antwerpen 
met een hoog in- en uitgangsrecht te belasten. r 
inkomend schip moest ongeveer  ƒ 1 . 25 P e r  t o n > e ^ 
uitgaand ƒ 0 . 40 per  ton betalen. 
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r  de wet van 5 Juni 1839 nam nu wel de Bel-
gische g de betaling van deze rechten voor 
hare rekening, waardoor  voor  den handel van Antwerpen 
reeds eene verbetering werd verkregen; de volledige 
afkoop van den Scheldetol volgde echter  eerst door 
de overeenkomst van 12 t 1863, waarvoor  alle 
met Antwerpen handeldrijvende Staten eene som moesten 
bijdragen, overeenkomende met de grootte van hunnen 
handel. r  werd het de Belgische g 
mogelijk, nu ook van hare zijde de totnutoe geheven 
rechten van de scheepvaart op de Schelde te laten 
vallen, zoodat eerst van dit tijdsti p af een waarlij k 
vrij e concurrentie van Antwerpen met de e 
havens kon plaats grijpen. 

Zoo zien wij , hoe de concurrentiestrijd der  Ncder-
landsche zeesteden, die eeuwenlang alleen op politiek 
gebied gevoerd werd, in den jongsten tij d op een 
geheel ander  gebied werd overgebracht. 

Tegenwoordig komt de zaak hierop neer, welken 
steden het gelukt, door de beste en gemakkelijkste 
haveninrichtingen en door  de doelmatigste verbindingen 
met het binnenland het internationale handelsverkeer 
tot zich te trekken. 

Voor den handel naar d staan tegenwoor-
dig België en d op ééne lijn . t eenige on-
derscheid bestaat daarin, dat voor de producten der 
Nederlandsche n de weg over  Antwerpen on-
toegankelijk zal blijven. 

Geografisch heeft Antwerpen tegenover d 
een gunstiger  ligging, daar  het dichterbij -
land ligt dan de e havens, terwij l Noord-

, in het bezit van eigen havens, vreemde 
tusschenkomst ontberen kan. n wijst de 
groote waterweg de n direct naar  Nederland. 

t betrekking tot de belangen der  scheepvaart 
eindelijk is Antwerpen den beiden Nederlandsche mede-
dingers altij d veel vóór geweest, daar de natuur het 
een toegang naar de zee heeft gegeven, die ten allen 
tijd e voor de grootste schepen te gebruiken is, terwij l 
zoowel Amsterdam als m zich in de laatste 
jaren kolossale offers hebben moeten getroosten voor 
de stichting van een weg naar zee. 

n maken alle drie de steden, met betrekking 
tot den aanleg van haven- en spoorweginrichtingen, de 
grootste toebereidselen, en ook de verbetering der  bin-
nenlandsche spoorweg- en waterverbindingen wordt van 
alle zijden met ijver  ondernomen. 

Wanneer in de laatste jaren voor  Amsterdam een 
achteruitgang der  handelsbeweging werd waargenomen, 
zoo werd , en niet ten onrechte, in de eerste plaats 
gewezen op de slechte tijdsomstandigheden, en in de 
tweede plaats op het feit, dat de nieuwe waterweg 
nog niet zoolang is geopend , om daarvan reeds nu 
de gevolgen te kunnen ondervinden. r 
is echter  te constatecren, dat de slechte tijdsomstandig-
heden in Antwerpen geen achteruitgang deden opmerken, 
en dat Antwerpen er  zich op beroemt, in de laatste 
jaren aan tonneninhoud der  uit- en ingaande schepen 
zelfs g te hebben overvleugeld. 

Wi j  gaan thans over tot de beschrijving der  Ant-
werpsche havenwerken. 

Onder de Fransche heerschappij  werden in het Noor-
den der  stad de beide bassins „Peti t Bassin"  en „Gran d 
Bassin"  aangelegd en met de verbetering der  Schelde-
kaaien begonnen. Sedert 1814 bleef de verdere uit-
breiding der  werken achter. Van 1856 tot 1860 legde 
de stad op eigen kosten het Bassin dn
aan, waarvan de inlaatsluis, daar zij  tegelijkertij d als 
eindsluis dient voor het Canal dc la Campine, ge-
deeltelijk door den Staat werd betaald. Na de uitleg-

ging der  vesting (1859) begon men met het bouwen 
der kaaien en de vergrooting der  vloedbassins. 

Na het  volgde van 1865—69 het 
graven cener  verbinding met de oude bassins (Bassin 
de Junction) en (tot 1873) de stichting van twee 
groote havenbekken, in aansluiting aan het

 en  Ge-
lijktijdi g bracht de Staat zijn spoorbaan tot vlakbij  de 
bassins en legde dicht daarnaast het station

 en  aan, vanwaar de kaaien toe-
gankelijk gemaakt werden. 

r  de wet van 17 Apri l 1874 begon de Staat 
met het stedelijk Bestuur en de Compagnie -
lière de Belgique opnieuw met eene uitbreidin g der 
havenwerken. e kaaien van het
werden verbreed, het  verlengd 
en met 3 nieuwe droogdokken voorzien; de

 en  omgeeft men 
met kranen en loodsen, de houten schoeiingen der 
niet met kaaimuren voorziene bassins worden voltooid 
en hydraulische toestellen tot beweging der  sluisdeu-
ren en bruggen, zoomede tot beweging der  kranen, 
worden opgesteld. 

e grootste uitbreidin g volgt echter  stroomopwaarts 
bij  het voormalige Zuiderfort . r  wordt een nieuw 

 gemaakt, direct toegankelijk van 
de nieuwe Gare , waarvan de spoorbanen zul-
len worden aangesloten aan de spoorbrug over de 
Schelde, die ook voor  personenverkeer zal worden 
ingericht. e aangrenzende kaaien bouwt men aan-
sluitende in flinke kromme lijnen, en zij  zullen in ruime 
mate worden voorzien met de gevorderde inrichtingen. 

Wij  zullen thans deze kaaimuren eenigszins nader 
bespreken. 

e waterwerken in de Schelde leverden moeilijkhe-
den op grooter  dan elders; de bodem , bestaande uit 
drijfzand , de snelheid van den stroom en het sterk 
getij, zijn zooveel ongunstige omstandigheden voor  het 
aanleggen der  werken. 

e constructie van een doorgaanden kaaimuur met 
eene fundeering, gelegen op 8.00 . onder  laagwater, 
breed 9.00 , in een snellen stroom, tweemaal in de 
24 uren onderhevig aan verschil van waterstand, die 
6 . kan bereiken, was een geheel nieuwe arbeid, 
een vraagstuk, dat moeilijk was om practisch op te 
lossen. 

n heeft dan ook lang gezocht naar  eene oplos-
sing , die alle gewenschte zekerheid aanbood, zoowel 
voor de eigenlijke fundeering van den muur, als voor 
de constructie onder  water  der  metselwerken , die 
daarop komen. 

e aannemers Couvreux en , wier  naam 
verbonden is aan talrijk e werken van deze soort, zooals 
bij  de landengte van Suez, in Frankrijk , Algiers enz., 
en die nog niet lang geleden met het meeste succes 
de zoo moeilijke werken der  omlegging van den u 
bij  Weenen voltooiden, hebben hier  het vraagstuk op 
de gelukkigste wijze opgelost. 

e uitkomsten der  boringen hebben doen zien, dat 
de grond, waarop de fundeering van den kaaimuur moet 
rusten, bestaat uit min of meer  hard zand, tamelijk ge-
lijksoorti g en vermengd met klei in verschillende hoe-
veelheden. 

e zandlaag zit boven de klei van Boom, die 
men op verschillende diepten aantreft, en des te dieper 
naarmate men van het Zuiden naar het Noorden gaat. 

Om den goeden grond te bereiken, wcerstandbie-
dende aan het gebruik van ijzeren caissons, gezonken 
door  middel van gecomprimeerde lucht, was alles aan-
gewezen. 

e aannemers hebben de totale lengte der  kaaien 
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verdeeld in moten of stukken van 25 . lengte , om 
ze tegen elkander  te plaatsen , onmiddellijk in den goe-
den grond, zonder  eenige onderbreking voor  de fun-
deering. 

t gedeelte der  fundeering wordt gemaakt door 
middel van ijzeren caissons, lang 25 , breed 9 . 
en hoog 2.60 a 5 . naar  gelang der  diepte. 

e werkkamer heeft eene hoogte van 1.90 . 
t gewicht van een caisson van 25 9 . vari-

eert naar  de hoogte; hij  loopt van 65 tot 100 tons, 
zijnde alzoo gemiddeld 80 tons per  caisson. 

Elke caisson is voorzien van een toegangsbuis met 
luchtsluis en 4 pijpen voor  het storten van het beton. 

e caissons laat men zakken door  middel van ge-
comprimeerde lucht, om den grond tot op den vasten 
bodem te kunnen uitgraven; daarna worden zij  met 
beton gevuld. 

Op deze eigenlijke fundeering, dat is te zeggen tus-
schen laagwater  en den bovenkant der  fundeering, 8 

. lager  gelegen, wordt de kaaimuur  gemaakt ineen 
beweegbaren ijzeren damwand , van dezelfden vorm als 
de caisson, wordt op deze vastgeklonken en tege-
lijkertij d met de fundeering neergelaten. 

Wanneer  de muur  gereed is, neemt men den dam-
wand weer  weg, om hem bij  de volgende caissons te 
kunnen gebruiken. 

e caisson, die een integreerend deel van de fun-
deering uitmaakt, blijf t zitten. 

t metselwerk binnen den wand wordt niet eer 
opgetrokken , voordat de fundeering definitief op hare 
plaats is , teneinde de lij n van den doorloopenden muur 
met juistheid te kunnen uitzetten. 

r  de plaats, ingenomen door  de wanden van den 
beweegbaren dam, blijf t er  een ruimt e over  van 1 . 
tusschen 2 opvolgende blokken. e ruimt e wordt 
met beton gevuld, in het water  gestort tusschen 2 
houten wanden, tot laagwater. e verbinding van
het metselwerk van deze blokken wordt aangebracht 
door  verticale sleuven aan de einden van 2 opvolgen-
de blokken. 

Boven deze hoogte is de muur zonder  tusschenruimte 
opgemetseld. 

Uit deze inrichtin g volgt, dat bijna al het metselwerk 
onder  water  in de open lucht is gemaakt; de vulling 
met beton van de werkkamer is alleen door  gecom-
primeerde lucht uitgevoerd. Vandaar  een gemakke-
lijk e controle van het werk en een groote spaarzaam-
heid in den handenarbeid. 

t gewone systeem om te zinken kon in de ge-
geven omstandigheden slechts moeilijk worden toe-
gepast. 

, volgens het gewoonlijk gevolgde systeem, 
had men, om het plaatijzer  tegen de enorme drukkin g 
van het water  te steunen, tegen de wanden metsel-
werk dienen te maken en in het binnenste van den muur 
kolossale ruimten moeten laten, om later  met beton 
aan te vullen. n had per  strekkenden meter  kaaimuur 
voor  denzelfden fundeeringvoet een veel grootere kubieke 
hoeveelheid metselwerk moeten gebruiken, saamgesteld 
voor  de helft uit metselwerk van steen en voor  de i 
helft uit beton, terwij l het tegenwoordig systeem toe-
laat om dadelijk een homogenen muur  op te trekken, 
van een bepaald profiel en zonder  eenig verlies van 
metselwerk. 

e wijze van uitvoering verschaft bovendien het 
groote voordeel, dat het verlies van plaatijzeren wanden 
wordt voorkomen, die in het oude systeem op de caissons 
bevestigd werden, naarmate van de diepere inzinking, 
en die men zooveel men kon na voltooiing der  met-
selwerken wegnam. 

e beweegbare damwand kan overal dienst doen. 

Vandaar  een aanmerkelijke reductie in de kosten 
van den kaaimuur. 

e constructie der  metalen caissons voor  de fun-
; deering is gemaakt op den bestaanden oever, op steigers, 

speciaal voor  dit doel opgericht door  de hecren Eug. 
n en C" . van , en „l a Société des 

 ateliers de Willebroek" , die door  de aannemers met 
 de uitvoering van deze werken belast zijn. 

n t de caissons, geheel gereed, door  middel 
van kaapstanden over  een helling glijden tot aan den 
stroom. 

e vloed heft nu de drijvende caisson op, zoodat 
zij  op sleeptouw kan genomen en onder  den drijvenden 
steiger  gebracht worden. 

t gebruik van een beweegbaren damwand was de 
economische oplossing van het vraagstuk. 

Er bleef toen nog de moeilijkheid te overwinnen 
om te manoeuvreeren met zulk een aanzienlijke massa, 
waarbij  nog moet gevoegd worden het gewicht van 
de caisson en van het metselwerk, dat zij  bevat, voor-
dat zij  op den bodem is neergekomen en ingedrongen. 

e aannemers hebben daarvoor  een toestel uitgedacht, 
dat met het grootste succes werkt. 

e wijze van werken is het interessante der  aan-
zienlijke werken, die te Antwerpen gemaakt zijn. 

Om de caissons op de plaats te brengen en te doen 
zinken, heeft men een drijvenden steiger  geconstrueerd, 
waarmede ook de ijzeren beweegbare wand, die 
op elke caisson kan worden vastgeklonken, om de 
metselwerken onder  water  te kunnen uitvoeren, kan 
worden gelicht. 

e drijvende steiger  is samengesteld uit 2 ijzeren 
schepen , elk 26 . lang en 5 . breed. Op deze 
schepen, staan ijzeren jukken, onderling geschoord, van 
boven samengekoppeld op eene hoogte van 13 . en 
aan de twee einden. . 

e beweegbare wand hangt aan 12 kettingen in de 
ruimt e tusschen de 2 schepen. r  deze inrichtin g 
kan men den wand laten zakken en rijzen. 

e schepen van den drijvenden steiger  krijgen in 
het ruim de stoommachines, bestemd om met den wand 
te manocuvreeren, de machines voor  de gecomprimeerde 
lucht, de waterpompen, verder  de machines om mortel 
te maken en die, welke noodig zijn voor  de behandeling 
der materialen. 

e 2 schepen met hunne jukken, verbindingen, de 
machines en de ketels wegen ongeveer  300 tons. 

e beweegbare damwand bestaat uit een groote, 
vierkante, ijzeren kuip, buitenwerks lang 25 , breed 
9 . en hoog 12 . e hoogte is voldoende om 
de werken van binnen te beschermen tegen den vloed, 
die gemiddeld 4.05 . is. t plaatijzer  heeft eene 
dikte van 7 a 12  naar  gelang de hoogte der 
wanden, die uitwendig door  balkijzer  en kruisschoren 
zijn versterkt. 

Aan de onderzijde vindt men een plaatijzeren gesloten 
gang, hoog 1.50 , breed 0.50 , waarin men zich 
kan begeven, om onder  water, door  middel van ge-
comprimeerde lucht, de verbinding van den wand met 
de caisson los of vast te maken. 

n komt in deze gang, klinkkamer genaamd, door 
4 schoorsteenen, wijd 1.00 bij  0.50 , voorzien van 
ijzeren sporten en van luchtsluizen. 

e stijfheid van den wand wordt verkregen van 
boven door  ijzeren dwarsbalken, aan de binnenzijde 
aangebracht, en beneden door  de bevestiging op de 
caisson der  fundeering. 

Om gedurende het werk de ontzetting der  wanden 
te voorkomen, daar  het water  een enorme drukkin g 
daarop uitoefent, plaatst men aan de binnenzijde stem-
pels , die men, naarmate het metselwerk vordert, door 
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anderen vervangt en ze weer  op het metselwerk, dat 
gereed is, steun geeft. 

Een beweegbare wand compleet met schoorsteenen, 
schoren enz., weegt ongeveer  200 tons. 

e montage is op den oever  der  Schelde geschied 
op eene plaats, afgesloten door  een damwand, om hem 
tegen den vloed te beschermen. Als een toestel gereed 
was, maakte men aan de zijde der  Schelde een opening 
in den damwand, en bij  den vloed werden de pontons 
met de steigers en den beweegbaren wand gelicht, 
zoodat zij  in den stroom konden worden gebracht. 

Zij n de te bouwen kaaimuren voor  den drijvenden 
steiger  toegankelijk, dan baggert men Vooraf op de 
plaats, waar  de caisson moet gezonken worden , om 
zoo min mogelijk door  middel van gecomprimeerde 
lucht uit te graven. 

e beweegbare wand, hangende tusschen de twee 
schepen die den steiger  dragen, wordt zoover  opge-
haald, dat de onderkant 1.00 . boven water  blijft . 

a brengt men de caisson onder  den wand, om 
ze aan elkander  te verbinden. 

e caisson, met den wand erop, hangt alzoo tus-
schen de twee schepen , en men brengt het geheele 
drijvende toestel op eene plaats, beschermd voor  den 
stroom , in de nabijheid van de plaats, waar  de caisson 
moet worden ingedompeld. 

n belast vervolgens het dek van de caisson tot 
boven de balken met beton, die nog een onderdeel 
der fundeering uitmaakt; daarna begint men het op-
gaande metselwerk, achter  den beweegbaren wand, 
teneinde de caisson met het noodige gewicht te be-
lasten. n zorgt ervoor, om dit metselwerk zooda-
nig uit te voeren, dat het bovengedeelte onder  een 
zuivere lij n kan worden gebracht. 

Zijopeningen, op verschillende hoogten in de wanden 
van den dam gespaard, vergemakkelijken het aanbren-
gen der  materialen. n sluit ze, naarmate de dam 
onder  water  komt. 

Tegelijkertij d brengt men op de caisson den lucht-
schoorsteen en de pijpen voor  het beton, en draagt 
zorg rondom de schoorsteenen een ringvormige ruimt e 
te laten, opdat men ze kunne losmaken en na de zin-
king wegnemen. 

e openingen, die daardoor  in het metselwerk blij -
ven, worden naderhand met beton gevuld. 

Gedurende deze geheele periode blijf t de caisson 
drijvende aan het toestel hangen. 

Wanneer  de caisson geneigd is om bij  eb op den 
grond te komen, brengt men lucht in de werkkamer, 
om de massa te verlichten en voor  hare verplaatsing 
te zorgen. t te verplaatsen gewicht van de cais-
son , den dam en het metselwerk, bedraagt op dit oogen-
blik meer  dan 2000 tons. n brengt deze enorme 
massa op de juiste plaats waar  de zinking moet ge-
schieden en meert het geheele toestel stevig vast. 

n zet vervolgens het metselen voort, tot het ge-
heele gewicht op de caisson voldoende is, om aan 
den druk van onderen weerstand te kunnen bieden en 
om de caisson in den bodem te doen dringen, naar 
gelang men met de uitgraving in de werkkamer vordert. 

Wanneer  de caisson op den bodem rust, laat men 
water  in de ruimt e op den damwand dringen, teneinde 
zooveel mogelijk het gewicht op de caisson te ver-
meerderen ; daarna begint men de uitgraving, door 
middel van gecomprimeerde lucht, om met de fun-
deering in een goeden grond te komen en haar  zoo 
juist en zoo goed mogelijk te plaatsen. 

t uithalen van den grond geschiedt door  een 
toestel genaamd  (uitwerper), die voor  de 
eerste maal gebruikt is door  dezelfde aannemers bij  de 
werken van het kanaal van Terneuzen. 

e uit te halen grond bestaat in het algemeen uit 
min of meer  kleiachtig zand en uit modder. n deze 
omstandigheden heeft men het werk aanzienlijk verge-
makkelijk t door  gebruik te maken van „éjecteurs" , 
aan het boveneinde van de caisson tegen een der 
wanden uitmondende. 

e éjecteurs werken op de volgende wijze. 
n laadt den grond met de schop in een ijzeren 

bak, voorzien van een trechter  en aan den zolder  van 
de caisson bevestigd. Een pijp , in den bak uitko-
mende , voert water  van boven aan met een drukking , 
voldoende om die van de gecomprimeerde lucht te 
overwinnen. 

e grond wordt in den bak door  het water  vloei-
baar  gemaakt en desnoods verdeeld door  harken, in 
beweging gehouden door  een raderwerk om een spil. 

e drukkin g van de lucht in de caisson en het 
opendraaien van een kraan zijn voldoende, om den 
èjecteur in beweging te brengen en den grond, door 
het water  meegevoerd, naar  boven te brengen. 

n heeft op die wijze 2 , per  uur  en per  èjec-
teur  naar  boven gebracht. 

e uitgraving van een caisson van 25 X 9 op eene 
diepte van 10.50 . onderlaagwater, heeft gemiddeld 
8 dagen geduurd, of 192 uren onafgebroken arbeid. 

t aantal arbeiders, voor  eene zinking gebruikt, 
bedraagt 16. Zij  werken beurtelings 6 uur, en ont-
vangen een loon van gemiddeld fr.  per  uur. Boven-
dien worden zekere premiën uitgeloofd. 

Al s de uitgraving gereed is en men den goeden 
grond heeft bereikt, begint men de werkkamer in re-
gelmatige vakken met beton te vullen. t werk wordt 
vlug en goedkoop uitgevoerd door  middel van 4 pijpen 
van 0.50 . diameter, voorzien van kleppen. 

Gedurende den tijd , dat de caisson wordt gezonken 
en de werkkamer gevuld, gaat men voort den dam-
wand te belasten met een nieuwe hoeveelheid materi-
alen , voldoende om evenwicht te maken met de in-
dompeling van de massa en met de luchtinblazing in 
het binnenste gedeelte. 

Wanneer  de vulling met beton van de werkkamer 
gereed is, neemt men de toegangspijp en de pijpen 
voor  het beton weg. n pompt het water  uit, dat 
binnen den damwand is, en nadat de bodem is schoon-
gemaakt, gaat men met het metselwerk voort, tot 
men eene hoogte van 1 . boven laagwater  heeft 
bereikt. 

Uit deze wijze van werken vloeien belangrijke voor-
deden voort, zoowel uit een oogpunt van gemak en 
van zuinigheid, als van de goede hoedanigheid van 
metselwerk, dat gedurende de constructie aan de wer-
king van het water  is onttrokken. 

Wanneer  de metselwerken de verlangde hoogte heb-
ben bereikt, maakt men den beweegbaren rand los, 
ligt dezen door  middel van den drijvenden steiger  en 
gebruikt hem voor  een andere caisson. 

n ziet dus op welke vernuftige en zeer  economi-
sche wijs deze belangrijke werken worden uitgevoerd. 

k heb gemeend, dat deze korte beschrijving den 
lezers van  die zich uit den aard der 
zaak in ons vaderland dikwijl s met waterbouwkunde 
moeten bezighouden, interessant genoeg zou voorkomen, 
en ik stel mij  voor, op dezelfde wijze eenige water-
werken van voorname Europeesche steden te behan-
delen. 

. 
 Uw schrijven is ons geworden en 

aan het verzoek zal weldra voldaan worden. 
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. 
j  tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen. 

A A I B E " S T E D I N & 

Op g den 1»"" i 1883 des na-
middags ten ü ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek AB. 
t leveren van omwendbare 

puntstukken en kruisstukken van 
gegoten staal en van contra-rails 
met toebehooren, ten behoeve van 
het tweede spoor  tusschen Arn -
hem en Zutfen. n tweepercee-
len.) 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Art . li l van iet Bestek. 

t Bestek ligt van den "  Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau hij  de -
reelse n en aan het bureau van den ileel 

r . J. VA N  te Zul-
fen, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
door den r voornoemd. 

Utrecht, den l l J "  Apri l 1SS3. 

) Catalog. 

 L . 

Yan der 
<«alv. op 

LOONl 

l.usaiigi

n , 
cn Zijlii'kl. , 

n bebouw™, 
(icgiilv. i 

, 
, enz. enz. 

inden &  Co. 
hord ree  t. 

Zuinigheids- [Niel aangroeien-

| rende Verven. 

L 

BÜBOE  E ESTEE en S der 
Gemeente  zullen op g 
23 April 1883, te l i uur  des middags, op het 

, in bet openbaar en bjj  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

t maken en stollen van den 
n Bovenbouw van de 

Brug over  den Amstol, tusschen 
de Amstelstraten. 

e voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 
uitsluitend te verkrijgen ter j  der 
Gemeente, tegen betaling van /1 .60 (met 
teekeningen). 

n worden gegeven aan het Bu-
reau van den Stads-Architect, r  No. 97, 
op het , van 11 uur 's ochtends tot 
 uur  's namiddags gedurende de week, welke 

de besteding voorafgaat. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, V A N . 
10 Apri l 1883.  Secretaris : 

E . 

Wedstrij d 
VOO  BET N VA X BEN 

GEDENKPENNING. 
e Commissie tot aanbieding van een hul-

deblijk aan de iiegeering, tiaar  aanleiding 
der 'wet van Üfi Januari  (Staatsblad 
N" . 4), opent een wedstrijd voor het maken 
V A N E E N P in S voor 
een gedenkpenning. e naar  het bekroond 
model uit te voeren gedenkpenningen rallen 
in goud. zilver  en brons worden vervaardigd 
en eene grootte hebben vult 7 a . in 
middellijn . t ontwerp in gips moet zijn 
van minstens 4-maal die grootte. 

e voorzijde moet bevatten eene allegori-
sche voorstelling van het werk, nl. afschei-
ding van s en Waal, opening van een 
nieuwen d en dientengevolge ver-
betering van den waterstaatstoestand in een 
groot deel van ;Voord-Brabant . 

Voor de keerzijde behoedt geen ontwerp 
geleverd te worden. 

e ontwerpen moeten vóór 15 Juni wor-
den ingeleverd aan den Voorzitter  der  Com-
missie. 

Eene som van ƒ 3 50 zal worden verdeeld 
tusschen de twee beste inzendingen op de 
prijsvraag ; als: 

l ' prij s / 250. - 2'  prij s ƒ 100.— 
t programma van den Wedstrij d kan 

worden aangevraagd aan den Secretaris der 
Commissie, den r A. J A N S E N, (St. Jo-
risstraat) 's-llosch. 

's-llertogentioseh, t

 Commissie voornoemd, 

Jhr . J. E A , Voorzitter. 

A. JANSEN, Secretaris. 

, E 
cn Stéréotype-lnriehling 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt tie aandacht 

op zjjne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
graphle voor de reproductie van Platen en 
 Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
 keu enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot tie minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer  .1011. (i.  Cz., te Am-
tter dam, heeft zich welwillend belast, met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
 bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Gr. J . . 

Aanbesteding. 
Op den 1"™ i 1883, des namiddags ten 

één ure, zal door den l van de Pol-
ders BBH
in het Veerhuis te l'attnerden, publiek wor-
den aanbesteed: 

t maken van de G-obouwen, het 
verr iehto n dor  A a r d o w e r k o n en 
hetgeen daarmede i n be t rekk in g 
staat ten behoove v an een Stoom-
gemaal voor  do polders , 
A e r d t en Pannerden. 

g / 34,800. 
Bestek en voorwaarden met twee teeke-

ningen van deze aanbesteding zullen ver-
krijgbaa r  zijn van af 16 Apri l 1883,'bij  den 
üockhandel'iinr . C. A. E te Nijme-

\gen, tegen betaling van ƒ O per  stuk. 
Aanwijzin g van het werk zal worden ge-

daan g ld Apri l 1883 des voormid-
dag» ten 10 ure , nabij  de uitwateringsltii s 
van den polder  in den bandijk van 
den Ouden , door de s .1. V A N 

T en E G te Nijmegen. 
ten wier  kantore alle inlichtingen te ver-
krijge n zijn. 

 n e 
BOUüJARTIKGLG n 

3 * , s 

S N H C . 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

, 
ao Üeerenstraat. 

B. , te Arnhem. 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
. Tentoonst. te . Bekroning 

3dl» en » graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

1879. 

1881. 
2<in 

T  A B

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Gelderseh-Overijsselsclie 

G 
Op Zaterdag den 21 April 1883, des namid-

dags ten twee ure. in de Sociëteit op de ZoN-
 te  van: 

Bestek No. 8. 
t maken van de Grond- en 

, het leggen van 
Spoorbaan en Wissels en het 
uitvoeren van eenige andere 
werken ten behoeve van het 
gedeelte lokaalspoorweg Win-
terswijk—Neede. e circa 
19.4 . 

e inschrjjvingsbillette n moeten minstens 
één uur  voor de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswjjk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j  te Winterswjjk , al-
waar tevens het bestek met bjjbehoorende 
teekeningen en proflile n op franco aanvrage 
en tegen betaling van ƒ 3 .— verkrjjgboa r is. 

, den 27 t 1883. 
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 i
 & , 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, licgrootiimt'i i en Aanleg 
Centraalverwarming & Ventilatie-

h tingen, 
naar de nieuwste cn proefondervindelijk beste 

Constructiën voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. tloor  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. _ _ _ 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Waseh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

van den meest verschillenden aard 

N V A N 

j . 
Bickerstraat 

. 

. 
 EN S der 

Gemeente  zullen op Vrijdag 
den 20'"  April 1883, des namiddags ten twee 
ure, in het openbaar aanbesteden: 

t sloopen eener  bestaande 
School en het daar  ter  plaatse 
bouwen eener  Tusschenschool 
waarboven Gymnasium, met 
de daartri j  behoorende school-
meubelen, gordijnen, kachels 
enz. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op 
Vrijda g 13 Apri l 1883, des voorinicldags ten 
11 ure. 

Teekeningen cn bestek zjjn van af -
dag O Apri l e. k. te verkrijgen ter  Gemeen-
te-Secretarie tegen betaling van ƒ 2.—. 

n geeft de Bouwkundige . 
J. V A N N te utrecht. 

 Secretaris,  Hurgcmeextet, 
W. . C. VA N . 

A.  &  C°. 
Bouwmaterialen. 

n — . 
E 

Vertegenwoordigers voor: 
, België. , zoomede voor 

Export naar , 

lim. . 
E  per  wagon 

aan alle stations, prima , -
STEEN, , -

, , enz. 

J. F. N A Z N ~ 
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

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 

van Th J. E en ZOO N te Utrecht 
e sorteering van alle soorten van  SANS , E AU -

, ,  en . 
. tuff- On aanvragen worden franco  toegezonden. 

N uit de beste Fabrieken, , - en , , S 
en N ( ) van 10 en 20 . 

S met Stalen lint  prim a kwaliteit , a d / u -. 

N  (Système ) met zeer  duidelijk e beschrijving, ad ƒ 6
S , N N TUBES, O. . ^ . ^ f & ^ ^ S b ™ 

S van 20, 30 en 60 Centimeters, N in de meeste verscheidenheid, ,
in hout cn caoutchouc, , N enz enz. 

B O E K - EN S T E E N D R U K W E R K E N . 
Bestekken met of zonder  Teekeningen worden ten spoedigste geleverd. 

J r ^ f e ^ e Z T ^ ^ e n l % ? P ^ a  k  te  ^ * ^ > ^ 

& e . . e Tijdschrifte n voorkomen"zij n allen bjj  ons te verkrjjge n voor  denzeliden daarop aangegeven prijs , zonder  eenige 

verhooging. 

Neuchatel Asphalte Company t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS 

Beltweg N°. 3. . 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Verandas, 
Brug- en , Ueloii-Fuiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraaswerend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bn den r 

. . , Beekstraat  te Arnhem. 

 W. N . 

 Architecten, , 

Werktuigkundigen . 
 per  rol / 6.50. 

N van 
Teakhout, verschillend van afmeting. Adres: 
den Boekhr. . G.  Cz. Amsterdam. 

Uitvoerige prospectus gratis verkrijgbaar. 

E 

. 
S van 

 zijn voornemens op Vrijdag 
den 20 Aprii 1883,'  tics namiddags ten 1 ure, 
ten e altlaar  aan te besteden: 

t bouwen van eene School met 
Woning, aanhetCouwenburghs-
eiland. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te  en zjjn voor 
den prjj s van /1.50 verkrijgbaa r bjj  Wed. 
P. V A N E EN ZOON , Boekdruk-
kers aan den Houttuin no. . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen tan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing 
in loco sal plaats hebben op  den 17 
April  18S3, des voormiddags ten 11 ure. 
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Centrifugaal pompen en Stoomheijen 
T E P en TE . 

T  A ï , lluri l  <c l i l . 

i i 
J. & . VA N  POT, 

. 

 en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  de ('ham pion. 

en verder , 

Vlo t - en  enz. 

Prima , 
merk F *  s ü l i n : , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalsen! met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

E en andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

A t l ) 8 T E E N , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de lleeren

gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

uit de groeven van 

 i

e k vloeren, 
volgens teekening. 

E N 

Vuurvaste Steenen en Vuurkle i enz. 

e van Financiën. 

Openbare Aanbesteding. 
e ONTVANGE E

N tc  zal op g den 
24 April 1883, des middags te 12 uren, in 
het  in de e Brugstraat 
te Breda, in het openbaar 

: 
t ophoogen van gedeelten der 
blokken 30 , 33 en 37 van het 
plan van uitleg van Breda, met 
verlegging en ophooging van 
daarlangs loopende wegen en 
afgraving van taluds der  Sin-
gelgracht. 

NB. e te verwerken hoeveelheid grond 
bedraagt ongeveer  77.500 . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving. 

t bestek ligt ter  inzage aan de kanto-
ren der e en 1 lomeinen te 's Bosch, 
Berge» op Zoom en Breda, en is aan laatst-
gemeld kantoor, van il Apri l 1S83 af, te-
gen betaling van ƒ 1 . — per  exemplaar te be-
komen. 

e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 
g 19 en Vrjjda g 20 Apri l 1883, des 

voormiddags te 11 uren, te beginnen aan de 
t in de t ast raat. 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  voor  de ontinantelingswerken 

 V A N E E  , te Breda. 

. 
t BESTUU  van het Vondelpark te 

Amsterdam zal op g den W"  April 
1883, dea middags ten 12 uur, iu het Pavil-
joen van het Vondelpark aanbesteden: 

t dempen van een gedeelte 
sloot in den Binnondijksehen 
Buitenvelderschen Polder in 
Nieuwer-Amstel langs de Anna 
Vondelstraat en vervolgens, en 
het maken van een riool naast 
en in deze sloot. 

Bestek en voorwaarden zjjn n betaling 
van /'0,25 te verkrijgen in dén -
handel N & , n 
17 Amsterdam. 

Wilson's N 
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

; É & , 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

 onlbiede de. ynlhtdteerde

3|
 Frères.

o>

& C \ , 3 
Oostzeedjjk 248,

E

, 

-
en andere 

N 
voor , , 

S , enx. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

. 

DE J O N G H & . 
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot ) 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (ExcavatcursJ, Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
machines, n - ^ 

tusschen Velsen en . 
, Amsterdam, Baangracht bij  de Vijzelgracht 344—347. 

Bekroond te Arnhem met diploma i graad. 
- en Profilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement. 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 

andere soorten enz. enz. N. A. ,  Gedrukt bij  G. W. van der Wiel &  C". , te Arnkem. 

 en S van 
 zjj n voornemens op 

Woensdag 18 Apri l 1883, des middags om twaalf 
ure, ten gemeentehuize, in het openbaar 
aan te besteden: 

het verbouwen van drie Gemeen-
tescholen aldaar, 

waarvan bestekken en teekeningen ter  inzage 
liggen ten gemeentehuize te
voorts te Arnhem in y>de Harmonie", te Zut-
fen in vde Oude  te  in het 

J »Hof Gelria",  te  in het »Hre-
rentogemenf', te dalten in nde  te 

l Groenlo in tide  te  in »de 
 Gouden  te Terborgh in de

 te Wehl in »rf« Zwaan", te Zeihen 
in het » Witte  en te Zeddam bjj -

. n worden gegeven door 
den Architect . . OV1N  te
door  wien bestek met teekeningen franco 
wordt toegezonden tegen inzending van f1.50. 
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T V A N . 

n de vergadering van het , die op 10 Apri l j.l . 
in het lokaal  tc 's-Gravenhage werd gehou-
den , werd door  den president mededeeling gedaan van 
een schrijven van den r van Waterstaat, l 
en Nijverheid, waaruit blijkt , dat de pogingen, die 
de d van Bestuur  heeft aangewend om bij  voort-
durin g instaat te worden gesteld tot de mededeeling j 
van de weerkundige waarnemingen aan n  leider, | 
aanvankelijk tot een goed gevolg hebben geleid. 

Voorts werd medegedeeld, dat de Bibliotheek-com-
missie is samengesteld uit het raadslid G. van n 
en de leden N. Th. s en . S. J. . 

Eindelij k gaf de president nog kennis , dat de bui-
tenvergadering, die, gelijk reeds vroeger is bepaald, 
te Amsterdam zal worden gehouden, in de maand 
Augustus op een nader  te bepalen dag zal plaats hebben. 

t grootste gedeelte van de bijeenkomst was gewijd 
aan een debat over het gebruik van bazalt of baksteen 
bij den bouw van sehutkolkmuren , kaaimuren en front-
muren , dat op uitstekende wijze door het lid 1'. . 

r  werd ingeleid en waaraan een aantal raads-
leden en leden deelnamen. e algemeene strekking 
van dit debat was deze, dat voor  vele gevallen aan 
het gebruik van bazalt de voorkeur  dient te worden 
gegeven, hoezeer  het gebruik van baksteen niet behoort 
te worden uitgesloten. 

r het lid P. C. van f werd nog eene 
korte voordracht gehouden over de gesteldheid der 
stranden van d en , opge-
helderd door  grafische voorstellingen. 

E O P G A V E N E E
E N ' N E E 

N V A N A 

d heeft een oppervlakte boscbvsn 14.1 51.362 hek-
tar c en wel verdeeld als volgt: Pruisen 8,366,947; Beieren 
2 ,894; Saksen 472,419; Wurteniber g 595.102; Baden 510.924; 
landen tusschen n en Elbe 497,479: Thuringen 393.059; Elzas-

n 51.337. e brut o opbrengsten dezer  bosschen wordt 
geschat op 332.289.000 francs, zijnde dus 23.5 franc per  hektare. 

Oostenrijk , en wel het Cisleithanisch gedeelte van dit rijk , 
heeft een oppervlakte woud van 9.260.662 hektare. t Trans-
leithanisch gedeelte , , Slavonic) bezit aan 
boschgrond 2.073,600 hektare. behoorende tot domeingoederen 
en andere vaste stichtingen. t aantal hektaren bosch. dat 
in Transleitbanie door  particulieren wordt geëxp lo i tee rd, is niet 
juist bekend. 

Europecsch , met uitzondering van Finland en den 
, heeft een woudoppervlakte van 193,54̂ ,000 hektare, 

waarvan 126.860,000 behoort aan den Staat; 5,995,000 aan de 
n en 60,689,000 aan verschillende gemeenten, stichtingen 

of particulier e ondernemingen. 
Zweden bezit 17,569.000 hektare bosch of woud, waarvan 

slechts 3,427,000 hektare aan den Staat, aan de n of 
aan vaste stichtingen toebehoort, terwij l de overige 14,140,000 
hektare aan particulieren toebehoort. 

Noorwegen wordt geschat te bevatten 6 a 10 millioen hek-
tare bosch, waarvan 688.000 hektare particulier e eigendom is. 

Frankrij k heeft een boschoppcrvlaktc van 9.185.310 hektare. 
t cijfer vergeleken met de totale oppervlakte van het land, 

zijnde 52,857,310, geeft een verhouding van 17.3: 100. Van 
deze 9,185.310 hektare is 967,118 hektare staatseigendom; 
2,058,729 hektare behoort aan prov inc iën of gemeenten; 32.055 
hektare behoort aan publieke etablissementen, terwij l 
6,127.398 hektare particulie r  eigendom is. e bosschen 
leveren jaarlijk s gemiddeld 20,500,000 kub. meter  brand-
hout ':n 4,500.000 kub. meter  werkhout. waarvan 47 procent 
loofhout en 53 procent naaldhout. 

e totale opbrengst dier productie is ongeveer 240,000,000 
francs. 

Frankrij k levert echter  geen hout genoeg op voor  zijn ge-
bruik . Jaarlijk s wordt er  voor een som van 158 millioen 
francs meer  ingevoerd dan uitgevoerd, waaronder \0or95 millioen 
dennen en grenen uit , Zweden en Noorwegen, voor + 

 millioen wagenschot uit Oostenrijk enz. voorkomt. 

N . 

e electro-techniek wekt nog altij d zooveel belang-
stelling, de toepassingen zijn van zooveel beteekenis, 

dat de lezer het billijke n zal, als wij  er  nogmaals de 
aandacht op vestigen. 

Wat in de eerste plaats het electrische overdragen 
van kracht in engeren zin, d. i. het voortbewegen van 
lasten en het drijven van werktuigen door  middel van 
rechtstreekschen toevoer  van den electrischen stroom , 
betreft, zij  hier de electrische mijn- of groefbaan ver-
meld, die door de firma  Siemens en , te Zuc-
kerode, bij , gebouwd werd. e chefs dezer 
firma  meenet], dat het electrisch vervoer  van lasten 
eerlang in tunnels en mijnen ingang behoort te vinden, 
dewijl daar de behoefte aan het vermijden van rook 
en andere verbrandingsproducten, die onafscheidelijk 
zijn van stoomgebruik, zich het sterkst doet gevoelen. 
Zij traden daarom in onderhandeling met de Gothard-
maatschappij  tot overneming van de exploitatie der 
groote tunnel, maar  slaagden niet. Gelukkiger  waren 
zij in Saksen, bij  de n korten tij d 
ontstond de bedoelde lijn , een kleine , electrische mo-
del-baan, waar  sierlijk e electromotors , gevoed door  een 
machine, de vroeger  gebruikelijk e paaiden hebben 
afgelost. 

e berichten over  den bouw van electrische banen 
naar s stelsel blijven karig. Op dit gebied 
heerscht nergens groote bedrijvigheid, en in het alge-
meen is bijna overal in Europa betrekkelijk stilstand 
gekomen in den bouw van ijzeren wegen. Vermelding 
verdienen echter  twee onderaardsche electrische banen, 
die te n zullen worden aangelegd. e Geheim-
Ba u rath , Voorzitter  van het Bestuur der 
Berlijnsche  heeft zich onlangs in een voor-
dracht verklaard voor de vroeger  door . Werner 
Siemens voorgestelde lichte, electrische, verheven ba-
nen, als het beste middel van vervoer in groote ste-
den. e bedenkingen tegen soortgelijke wegen bo-
ven den grond die het midden der  straat innemen of 
langs de woningen loopen , zijn ongegrond , omdat men 
slechts aan de  van New-York denkt. 

t echter  zijn plompe, veel ruimt e innemende, het 
uitzicht belemmerende samenstellingen, daar  zij  bere-
kend zijn voor  locomotieven met haar  rook en geraas. 

e misstand vervalt bij  de electrische exploitatie, en 
zulke sierlijk e viaducten, als voor de lichte, zonder 
geraas voorbijschietende electromotors berekend zijn, 
zouden zelfs de gevoeligste ziel niet kwetsen. e elec-
trische trein maakt minder  leven dan een voorbijrij -
dende drosky, en is, vergeleken met het gedruis der 
richelsporen of vrachtwagens, bijna onhoorbaar. 

e proeven werden te n genomen 
door  een j  met de aan toekomst rijk e ac-
cumulators, d. i. met eigenaardig ingerichte batterijen, 
waarin de electrische stroom wordt opgehoopt tot latere 
aanwending naar  welgevallen. t bewijs werd gele-
verd , dat zulke batterijen zich voortreffelij k leencn tot 
het leveren van kracht om scheepsschroeven in bewe-
ging te brengen, waarbij  men het voordeel moet voegen, 
dat zij  tegelijk als scheepshal last dienen. n de kiel-
ruimte van het vaartuig wordt het noodige getal accu-
mulators gebracht, en deze, nadat zij  op de plaats of 
vooraf geladen worden, verbonden met een op het 
schip vóór het roer of stuurrad geplaatste dynamo-
machine, die, van haren kant, gelijk een stoomtuig, 
aan de schroef gekoppeld is. r  een geringe druk-
king op den regulator  wordt de inhoud der  gezamen-
lijk e batterijen vrij , stroomt in den dynamo, doet dezen 
draaien en tevens de schroef. 

t ook hier de electriciteit in het voordeel is tegen-
over  den stoom, spreekt vanzelf. Geen vuur, geen 
rook, geen bevuilende kolen, zoogoed als geen ge-
raas, mogelijkheid van vermindering van personeel — 
de roerganger  alleen kan de machine even gemakkelijk 
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bchccrschcn als ccn telegrafist zijn toestel —; eindelijk, 
verwijderin g van het gevaar  van ontploffing, —ziedaar 
de voordeden der  electrische scheepvaart. r  echter 
dc kracht der  accumulators de kracht van den stoom 
op verre na nog niet evenaart, valt hier  nog niet te 
denken aan een langen tocht in volle zee. r  wel 
leent zich de accumulatorboot voor  rivier - en kustvaart, 
cn in alle gevallen, waarin het steeds tot dc afvaart 
gereed zijn en de vermijdin g van geraas de hoofd-
voorwaarden uitmaken. 

e aanwending van electrische kracht schijnt ook 
in den hoogsten graad doelmatig bij  torpedo-booten, 
en de hoofdingenieur n houdt het ervoor, 
dat zij  hier  den stoom geheel verdringen zal. Een 
torpedo-boot kan zelfs in oorlogstijd niet altij d gestookt 
worden, en vóórdat men den voldoenden stoomdruk 
verkregen heeft, is misschien het gunstige oogenblik 
voor den aanval sinds lang voorbij . Accumulators 
daarentegen zijn nu even geschikt voor de exploitatie 
als in tien jaren , cn het aan-den-gang-brengen van de 
machine duurt geen seconde.  )e eerste de beste scheeps-
jongen kan dit alles bezorgen. e geldt voor 
sleep- en reddingbooten , barkassen op oorlogsschepen, 
pleizierbooten, enz. Wel-is-waar  moeten eerst dc ac-
cumulators lichter en goedkooper  zijn en de laadplaat-
sen op geschikte punten worden opgericht, maar  elke 
goede zaak vordert tijd . 

t bovenstaande werd ontleend aan de
n gelijken geest laat zich de

 uit in een opstel over  pantserschepen en 
torpedo's, waaruit ook Nederlanders bemoediging kun-
nen putten. „Engeland" , zegt zij , „teert nog altij d 
op zijn ouden roem. n vergeet daarbij  zoo gemak-
kelijk , dat het sedert 1827 geen zeeslag geleverd heeft 
en zijn ondervinding van zeegevechten in de laatste 
vijf-en-vijfti g jaren zich tot eenige bombardementen be-
perkt. Ten tijde der  zeilschepen was Engeland den 
anderen zeemogendheden vooruit door  rijk e zeemanser-
varing cn zijn voortreffelijk e manoeuvreerkunst. Sedert 
zijn de tijden veranderd.

e nieuwere krijgstuigen behoeven minder 
geschoolde of afgerichte zeelieden dan bekwame ma-
chinisten. Als het stoomwerktuig in den slag averij 
krijgt , is het schip verloren, al was het ook bemand 
met den geschiktsten aanvoerder  en de meest geoefende 
matrozen. Getuige daarvan de  die enkel
verloren ging, omdat zijn stoomtuig onklaar  geraakte 
en het gedurende zijn onbeweeglijkheid door de

 gemakkelijk kon worden geramd. e | 
meest trotse he pantserkolossus moge bemand zijn met 
dc degelijkste matrozen cn onder  bevel staan van den j 
bekwaamsten gezagvoerder, dit alles baat hem niets, 
als het een onzichtbare, onder  bescherming van den 
kruitdam p voortglijdende , door  een onervaren adelborst  1 

of onderofficier  gecommandeerde torpedo-boot gelukt, 
een doeltreffenden torpedo op den kolossus af te zen-
den. e uitvindin g van de stoom-en pantserschepen, 
van de torpedo's en het zwaar  geschut heeft aan het 
trotschc, door de zee omgorde Albion Ncptunus' | 
drietand ontwrongen en de kansen gelijkgemaakt. Een 
uit machtige schepen samengesteld Engelsch smaldeel 
zou vermoedelijk zeer  snel het ruime sop kiezen, als 
het gedurende de vaart plotseling op een flotillc  kleine, 
vijandelijk e torpedo-booten stiet. t zou althans de 
wijste parti j  zijn. Zoo de Goliath's zich eershalve met 
de vele s in een strij d inlieten, zou dit zeer  nood-
lotti g voor  hen worden; want hun geschut zou geen 
der kleine, met een vaart van misschien twinti g knoopen 
voortglijdende booten treffen; deze zouden zeiven, met 
hare beteekenisvolle geschiktheid tot manoeuvrecren 

en wenden, steeds voor de ram-pogingen tier  zware 
pantserkolossen kunnen uitwijken , en  ccn, twee, drie, 
daar  vloog de eene reus na den anderen in de lucht. 

t is het proza van den hedendaagschen zeeslag tegen 
de poëzie van den voormaligcn. n hecht nog te 
weinig waaide aan den torpedo; de laatste, ernstige 
ondervinding vond den torpedo, zoowel als de boot, 

! nog tamelijk onontwikkeld. e tegenwoordige volma-
king van Whitehead's vischtorpedo en Yarrow' s torpe-
doboot met haar  twee-en-twintig knoopen in het uur 
zijn geheel andere factoren dan de spiertorpedo's en 
slechte vischtorpedo's met de langzame torpedobooten 
der n in den laatsten oorlog." 

Vermelding verdienen ook de proeven van den 
Britschen hoogleeraar  Ayrton met een door  hem uit-
gevonden clectrischcn tricycle of velocipede , die rijke r 
aan toekomst belooft te zijn dan de zoogenaamde 
stoonidro.sk)-, waarmede een Fransche firma ons on-
langs gelukkig wilde maken. t electrische trapwiel 
wordt geheel-en-al op gelijke wijze in beweging ge-
steld als de electrische boot, slechts met dit onder-
scheid , dat de accumulators hier een werkelijk dood 
gewicht zijn, terwij l zij  aan boord den onniisbaren 
ballast uitmaken. Zij  leveren tevens het licht aan twee 
kleine gloeilampen , die het pad van den berijder des 
avonds kunnen verlichten. e machine laat zich ook 
aanbrengen op gewone voertuigen. 

e tot heden tamelijk gunstige uitkomsten der  elec-
trische huisverlichting, gelijk zij  door'  Edison te New-
York werd ingevoerd, schijnen, volgens de jongste 
berichten, o. a. ook bewezen te hebben, dat den 
accumulatoren hier  niet minder  een ruim veld openstaat. 
Waarom wordt de gasvlam niet rechtstreeks uit den re-
tort , de waterleidingspijp niet rechtstreeks uit de pomp, 
de orgelpijp niet rechtstreeks uit de blaasbalgen gevoed ? 
Omdat de ongelijkheid in den toevoer  van het gas , van 
het water  of van de lucht zich te zeer  zou doen gevoelen 
op de plek der  aanwending. Eveneens is het met dc 
clectrischcn stroom, en bij  rechtstrceksche verzorging 
ontstaat gemakkelijk in de vlam een kleine onrust, 
die op straat weinig bezwaar geeft, maar  bij  de kamer-
verlichting hinderlij k kan zijn, gezwegen van de om-
standigheid , dat zij  de koolweefsels in de lamp noode-
loos aantast. Swan en Brush, dc mededingers van 
Edison, zijn er  dus op bedacht, tot gelijkmaking van 
de kracht des strooms, hier en daar  accumulators in 
dc leidingen der  huizen te plaatsen, en het is niet 
onmogelijk, dat ook Edison dit middel aangrijpt. 
Volgens de laatste berichten moet, wat ons overigens 
niet verwondert, Edison's vcrlichtingswijze nog veel 
vereenvoudiging behoeven.  let blijkt , dat men de 
elcctriciteit niet geheel-en-al als water of gas kan be-
handelen , met andere woorden, dat de stroomen uit 
verscheidene dynamo-machines zich niet, zondermeer, 
tot een hoofdstroom laten vcrecnigen, maar  dat de 
eene stroom zeer  gemakkelijk een inval doet in een 
bij-machine en haar  gang verstoort. n volgc dus 
Siemens uit Berlij n na , die niet de gezamenlijke lampen 
voedt uit dc gezamenlijke machines , maar  zeker  aantal 
lampen uit ééne machine. n moet de te verlichten 
wijken cn stroomkringen zoo klein mogelijk maken, 
wat zich ook laat aanbevelen wegens de mogelijke 
werkstaking eener  machine, of, inplaats van een ri j 
kleine dynamo-machines, liever  zoo groot en krachtig 
mogelijke kiezen. 

n weg heeft o. a. de Engclschman Gordon met 
zijn reuzen-dynamo ingeslagen, die alleen instaat is 
vijfduizend gloeilampen te spijzen. e machine heeft 
het uiterlij k van eene machtige schijf van drie tot vier 
meter  middellijn , terwij l dc grootste machine van Edi-
son ternauwernood één meter  hoog is. e machine 
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van Gordon draait dan ook evenredig langzamer om, 
maar  toch altij d even snel als het drijfra d eener  loco-
motief. 

e nieuwste e gloeilichtlamp heeft tot gees-
telijk e vaders . Ochse, te Ehrenfeld, cn Fr . . Wer-
ner, tc , bij . Zij  onderscheidt zich, 
in het wezen der  zaak, van die van Edison en Swan. 
Terwij l deze berusten op het beginsel, tlat ccn van 
dc elcctriciteit doorstroomde dunne kooldraad of kool-
weefsel in een zooveel mogelijk luchtledige ruimt e 
gloeit, verwerpen de genoemde s het vacuum. 
Zij  vervangen den kooldraad door  een koolstift, die, 
zoodra de stroom wordt binnengevoerd, de in ccn ge-
wonen geslagen cilinder  besloten lucht door  verbran-
ding van de daarin vervatte zuurstof verandert. n 
blijven slechts stikstof en koolstof over, dus gassen, 
die de verbranding uitsluiten. c koolstift gloeit nu, 
maar  wordt niet verteerd en zou eeuwig duren, zoo 
de opslorping van zuurstof in het oogenblik van 't aan-
steken niet een klein deel der  stift aantastte. Of de 
lamp zich staande zal houden, moet de practij k be-
slissen. Één ding staat vast: zij  ruimt een hoofdbe-
zwaar  weg bij  de gloeilampen, het verkrijgen van een 
luchtledige ruimte, en biedt bovendien het voordeel 
aan, dat zij  niet uitdooft, als de glascilinder  breekt. 

e koolstift verbrandt dan wel-is-waar  snel, maar zij 
duurt toch nog eenige uren, en in dien tij d kan men 
den cilinder  vervangen door  een anderen. 

Ten slotte nog iets uit een derde e courant 
over de maatschappelijke omwenteling, door  de elcctri-
citeit te volbrengen. Zoo ook al niet alle waterkracht 
in maatschappelijken arbeid kan worden omgezet, toch 
ccn groot gedeelte , en dit is reeds genoeg om grootschc 
maatschappelijke omwentelingen totstand te brengen. 
n d cn den Elzas wordt tegenwoordig door 

de nijverheid slechts parti j  getrokken van nauwlijk s 
170,000 water-paardekracht. c Natuur  geeft de wa-
terkracht om niet; deze wordt steeds opnieuw van-
zelf geboren; reeds daarom komt zij  veel goedkooper 
te staan dan de stookkracht der  kolen, welke laatsten 
eerst door  menschelijken arbeid uit de diepte der  aarde 
moeten worden tc voorschijn gehaald. e verzameling 
van de krachten en haar  overbrenging kunnen, bij  het 
partijtrekke n van het water tot opwekking van elcc-
tricitei t , plaats vinden in de grootste cn in dc meest 
beperkte ondernemingen; de geleiding van het arbeids-
vermogen van den electrischen stroom is bijna zonder  ver-
lies op groote afstanden mogelijk. En al heeft cr  ook 
een sterk verlies plaats door dc machines, zoo speelt 
dat toch, bij  den bijna kosteloozcn oorsprong der  kracht, 
een over  het geheel onbeteckenende rol. t alles opent 
een ruim veld voor  maatschappelijke cn economische 
verhoudingen. 

Zonder  zich over te geven aan onmatige droome-
rijen , kan men zich toch reeds nu de beschaafde lan-
den bedekt denken met een dicht net van electrische 
draden, die licht, warmte en werktuigen drijvende kracht 
brengen in elk huis, elke kamer, elke werkplaats. Aan 
de kleine ondernemers ware dan inééns het werktuig 
geleverd, dat men voor  hen noodig acht in de mede-
dinging tegen de groote maatschappijen. c coöpera-
tieve vercenigingen zouden niet meer  belemmerd wor-
den; de werktuigen voor  den landbouw zullen beter 
en algemeener  zijn; het vervoerwezen zal veredeld 
worden; de goedkoope prij s der  levensbehoeften zal 
een verhooging van het maatschappelijk peil ten ge-
volge hebben. Y. 

. 

n uw veelgelezen blad van 7 Apri l komt een artikel 

voor, getiteld  dat bijzonder  mijn 
aandacht trok , vooral omdat de belangen van onder-
geschikten tegenover  hunne superieuren zoo zelden ver-
dedigers vinden; mocht men daartoe al den moed heb-
ben, dan is een ieder  de zeggingskracht, die in boven-
bedoeld stuk uitblinkt , niet aangeboren. 

e ondervinding, door  mij  sinds eenige jaren als 
teekenaar  opgedaan, sluit bovendien zoo volkomen 
met de zeer  juiste aanmerkingen in dat opstel, dat ik 

J mijne onverdeelde instemming gaarne betuig en het 
 denkbeeld in overweging geef of niet dc e van 

j  Architectur a et Amiciti a eene G VAN T E E -

S zou kunnen helpen totstand brengen, die zich 
! ten doel stelt elkander tc beschermen tegen de mogc-
 lij k geüsurpeerde reputatie van hunne chefs, door 

1". de namen der  architecten, die gebruik maken 
van dc ontwerpkrachten hunner  teekenaars, zonder 
 hun een percentsgewijze aandeel in de winst te betalen, 

j  in het openbaar te noemen, 
en 2". door  onderling een fonds, b. v. uit wekelijksche 

of maandelijksche bijdragen, tc vormen, waaruit toela-
gen worden betaald aan de leden, die bij  de verdedi-
ging hunner  belangen tegenover de chefs buiten ver-
diensten mochten geraken. 

Op deze wijze zou het meer  krachtig optreden van 
teekenaars tegenover  hunne chefs, waar dit noodig is, 
mogelijk worden. 

Een zijdelingsch kwaad is echter  gelegen in het over-
groot aantal teekenaars, dat zich disponibel stelt cn in 
het gehalte vooral van de jongeren, die door  meer 
serieuse opvoeding beter  ontwikkeld zijn cn waarvan 
dus dc architecten maar al te gemakkelijk kunnen 
profiteeren. 

Samenwerking van alle teekenaars is dus eene eerste 
voorwaarde, om tot het doel te geraken, d. i. onze 
positie meer  op waarde te doen schatten en onzen werk-
tij d te bekorten, daar  het velen wel evenals mij  zal gaan, 
dat men eigenlijk doorgaand bezet is. 

Gaarne hoop ik dat dit vluchtig opgesteld stukje 
anderen zal nopen ook hunne gedachten daarover  mede 
te deelen en dan twijfel ik niet aan dc goede uitkomst. 

Ontvang, mijnheer de redacteur, mijn wclgemcenden 
dank voor de opname dezer  regelen en geloof mij 
hoogachtend

. 

E . 
'S . Bij  dc werken tot het verleggen van de 

uitmondin g der s (wet van 26 Januari 18S3  No. 
4) heeft de r van Waterstaat, met ingang van 1 Apr i l 
benoemd tot:  tijdelij k adjunct-ingenieur  deciviel-ingenieurs 
Jhr . C. . Bloys van Treslong te , J. van n te 
's Bosch cn C A . de Jagers te , dc twee eerstgenoemde 
op eene jaarwedde van /1500, do laatste op eene jaarwedde 
van ƒ1300; /'. tijdelij k opzichter, de civiel-ingenieurs W. E. 
Cramer tc , C. J. van der  Eist tc , J. . A. 
Zoetmulder te Schiedam en 11. . Gratama te t op eene 
jaarwedde ieder  van /1000;  tijdelij k teekenaar . E. . h 
tc , . n tc Grave, . van r tc 's Bosch 
en J. . Smulders tc 's Bosch op eene bezoldigiging 'smaands 
van respectievelijk ƒ75, ƒ60, ƒ 50 cn ƒ go; tijdelij k schrijver : 

. J. C. dc Groot cn . J. A. dc r tc 'sl iosch, op eene 
maandelijksche bezoldiging eerstgenoemde van ƒ55, laatstgc-
melde van ƒ 50; if. tijdelij k landmeter  J. k Jz. tc Tie! op 
eene maandelijksche bezoldiging van ƒ85. 

(A. ct A.) . Naar  wij  vernemen, is het bouwen 
van het Concertgebouw alhier  opgedragen aan den hccrA . . 
van Gendt, die evenals dc heer  G. B. Salm hiertoe uitgenoo-
digd, ccn gewijzigd plan bad ingediend. 

c technische adviseurs konden zich ook thans nog met 
geen der  beide ontwerpen volkomen vcrecnigen, zoodat dc keus 
door het Bestuur  moest geschieden. 

— r  wijlen den heer . r  van Nigtcvccht is 
bij  testament aan heeren n der e ge-
meente tc Utrecht besproken ccn legaat groot ƒ 65,000, tot 
voortzetting van dc restauratic der . 

http://stoonidro.sk)-
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— n Juli a. s. zal te r het monument op liet graf ter 
nagedachtenis van de omgekomen onderofficieren en mindere 
schepelingen van Zr . . monitor Adder worden onthuld. e 
steenhouwer  Simons aldaar is mot de vervaardiging belast. 

— j de feestelijke viering van den 3oosten gedenkdag van de-
geboorte van o de Groot, bracht do heer k rappor t uit 
omtrent de twee prijsvragen op het gebied der  beeldhouwkunst. 

Er  was uitgeschreven een prijsvraa g voor  een beeld van Gro-
tius alleen, en een voor  een groep van Grotius en Vondel samen. 
Wi j  ontleenen daaromtrent aan  Amsterdammer het vol-
gende : 

»Op de eerste zijn vier  antwoorden ingekomen, onder  de-
motto's: 

1. e jur e belli et pacis; 2. o GrotiUS, staatsman en 
rechtsgeleerde; 3. Een goede naam is uitgelezener  dan goud; 

 Gerechtigheid. 
t eerste beeld zou desnoods voor  dat van den huisknecht 

van e Groot kunnen doorgaan; het tweede heeft weinig meer 
verdienste: beiden zijn lomp. t derde staat hooger  in opvat-
tin g en in uitvoering, maar  de voorstelling is zoo grappig, dat 
zij  voor een caricatuur  zou kunnen doorgaan. Nonimer  vier 
ademt een anderen geest: het getuigt, dat de maker  gedacht 
en een denkbeeld verstoffelijk t heeft; het onderscheidt zich 
door  grootschheid van opvatting, vastheid van uitvoering, en 
edelheid van lijnen ; door  natuurlijk e bevalligheid. Wel zijn ook 
hier  vlekjes aan te wijzen, doch het geheel is fraai en edel. 

m geschiedde gerechtigheid aan dit onder 't motto «Ge-
rechtigheid"  ingezonden beeld. e jur y kende den maker  den 
prij s toe; de maker is de heer S. , van . 

»()p de prijsvraa g voor  de groep is slechts één antwoord in-
gekomen. t niet alleszins voldoende maar hoogst verdien-
stelijk werk verdient de bekroning; de vervaardiger is de heer 
F. . S t racké Jz., te . 

«Nu werd tot de onthullin g der  bekroonde beelden overge-
gaan , natuurlij k onder  luid applaudissement van het publiek." 

 Onder  overlegging van een rappor t der  commissie 
van fabricage, betrekking hebbende tot do plaatsing van het 
standbeeld van Van der  Werf , stellen r en Wet-
houders aan den Gemeenteraad voor: |°. het gedonkteeken te-
aanvaarden, te bepalen, dat het zal worden geplaatst op de 

e en voor de fundeering met bijbehoorende werken een 
som van / 3500 beschikbaar te stellen, de gelden te vinden 
door  geldlccning; 2°. in afwachting van de door  den r 
van e Zaken te nemen beslissing aangaande een 
tijdelijk e beplanting der e voorwaardelijk te besluiten, 
dat dit plein voor  bebouwing zal worden ingericht. 

e plaats van oprichtin g van het monument is tegenover 
de l.angebrug. e hecren J. Th . n . . Vogel alhier 
hebben zich verklaard tegen het plan om het gedenkteeken
de e op te richten. Zi j  geven de voorkeur  aan de e 

t of de Vischmarkt aldaar. e plokken hebben 
het belangrijk voordeel dat ze in oppervlak niet te groot zijn 
voor  het op te richten monument en beantwoorden aan een 
eerste voorwaarde voor de kunst, nl. dat de frontzijd e van het 
beeld behoorlijk door  het zonlicht wojdt beschenen , terwij l on 
de e lult monument vlak naar  het noorden zal geplaats't 
zijn . e bezielende verlichtin g zal daar  het beeld van achte-
ren , niet van voren verlichten. 

G . 
— Naar  wij  van goederhand vernemen 

is door  den heer  A . üenders W.zn. te -
drecht eene beweegbare luchtdrukladder 
uitgevonden tot redding van menschen bij 
eventueelen brand in gebouwen, theaters, 
enz. e ladder  kan zelfs tot de ontzag-
lijk e hoogte van 24 meters worden opge-
steld, in den korten tij d van slechts vij f 
minuten tot redding gereed zijn en kan 
vier  personen tegelijk naast elkander  een 
veilig heenkomen verzekeren. r  deze 
uitvindin g zouden dus rampen als bijv . te 
Weenen voor  een groot deel kunnen voor-
komen worden. 

. e Gemeenteraad heeft be-
sloten aan den directeur  der  met 1 Juli 
te exploiteeren gemeente-gasfabriek een 
jaarwedde toe te leggen van ƒ2000, be-
nevens vrij e woning, vuur  en licht . -
oproeping van sollicitanten volgt dezer 
dagen. 

, 

S M E D E N , 
geschikt en genegen om aan de 
Prak t ische Ambachtschool 
te n onderwijs te «'even in 
het  (vuur-, hank-en 
plaatwerk), adresseeren zich, bin-
nen 8 dagen, persoonlijk of per 
brief'  aan den ondergeteekeiulo. 

Vereischten zijn: bewijzen van 
grondige vakkennis en eenige ken-
nis van het teekenen. 

Werktij d 8 uur  daags. Salaris 
ƒ800 's jaars. 

Aim. J. , 
. 

E 
. G & , . 

t beste middel voor G vuil 
S en N tegen 

het condmseeren van stoom. — Belangrijk e 
besparing aan Brandstollen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-liuizen. s  gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . , Botterdam, 
, N.Z. 45. 

 en S van 
 zullen op Zaterdag 

28 April 1883. voorin. ]0 U re , ten Baadhnixe 
aldaar, bij enkele inschrijvin g aanbesteden: 

t maken v an 'een gebouw be-
s temd voor n dienst, 
op den gesleohten vest inggrond 
naby de Beerenbi j t. 

t bestek en de teekening liggen ter 
image op het liaadhuis te '«-llertiit/enliiuek 
en zijn deze te verkrijgen bij  den Gemeente-
Architect J. E aldaar, tegen be-
taling van ƒ 1.50. 

Aanwijzin g in loco op Woensdag 25 Apri l 
lss:(, v. m 11 ure. 

n worden gegeven door  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

S Apri l 1SS3. 
Burgemeetter e,t WeOumfan voorn., 

V. ,T. l

.1.  Secretarie. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 24""  April 1883, des na 

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van .Staats-
spoorwegen bij  de e baan te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 
t onderhouden van- en het doen 

van eenige herstel l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, in r i ch -
t ingen en verdere we rken, met 
u i tzonder in g der  wissels en spo-
ren , behoorende tot het station 

. 
e besteding geschiedt bij enkele inschrij-

ving, volgens ij  van het'bestek. 
t bestek ligt van den J ' » Apri l 1 NS.'i 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reclse n en aan het bureau van den lieer 

r . J. V A N  te Zul-
len en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (aid. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van /0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal plaats 
hebben den » Apri l 1SSJ, des namiddags 
ten 2 ure. 

CtreclU, den Apri l 1SS3.

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Op g den 24-""  April 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te tlrecht. 
van: 

Bestek No. .'1(12. 
t onderhouden van- en he tdoen 

van eenige herste l l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, i n r i ch -
t ingon en verdere w e r k e n, met 
u i tzonder in g der  wissels en spo-
ren , behoorende tot do stations 
V l i s s i ngen, , Goes 
en Bergen-op-Zoom. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens $ 10 van het bestek. 

t bestek ligt van den 12*"  Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reclse baan en aan het bureau van den r 

r . E. E te
burg, en is op frutiro  aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (aid. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau lafd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal plaats 
hebben den lil 11' "  Apri l , des voormid-
dag! ten 11 ure. aanvangende to

Utrecht, den 10*"  Apri l 18S3. 

Op g 23 April 1883, des voonniddags 
te 11 uur , zal door  de e der -

, te'e-GracenAaac 
worden aanbesteed: 

t gereedmaken der  baan, het 
leggen der  sporen en wissels en 
hot u i tvoeren van al de daar-
mede i n ve rband staande wer-
ken voor de n 

Voorschoten-- . 
Bestekken zijn a / 0.50 per  stuk verkrijg -

baar  ten kantore der , 's-Gravex-
tiage, lluitenliuf . 

n worden verstrekt ter  plaatse 
bovengenoemd op , l' J en 20 Apri l a. s. 
iles voonniddags van 10 tot 12 uur. 

Aanwijzin g zal worden gehouden op Zater-
dag 21 Apr i l , des voonniddags te  uur , 
aanvangende aan de  tam, te Yuorschulen, 
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e t A 

r  F. W. VA N T , 
Bureau der e van Architecten et Amicitia : , 

C. li . S S en A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  hel Genootschap te adresseeren aan 
den , Prinsengracht 851 ie Amsterdam. 

All e andere stukken en ailvertentiën aan het'  Bureau van  Opmerker, 
t N" . 2S te . Uuliciii. 

T /'2.25 per  maanden of wel /e*  gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
/ 7.50 en e ƒ 0>—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en
eeni voor  een bewijsnommer, «orden tol Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nonmiers. uitsluitend bij  contante betaling le bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent |icr  plaat. 
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Na lezing der  notulen wordt door  den iste-Secrc-
taris medegedeeld, dat aan een aantal buitenlandsche 
genootschappen het correspondentschap zal worden aan-
geboden. 

e nieuwe leden worden hierop geïnstalleerd , waarna 
een voorstel van het Bestuur, om voor  de stichting van 
een bibliotheek / 1000 als renteloos voorschot op te 
nemen, met acclamatie wordt aangenomen. 

Vervolgens wordt bepaald , dat de jaarlijksch e excursie 
zal plaats vinden op 1 Juli a. s., en dat Gouda het 
doel van den tocht zal zijn. e twee wandeltochten wor-
den bepaald op 2 Juni en 5 Augustus, terwij l ook de 
23ste Augustus, het feest der  stichting van Architec-
ture, door  een gezellig samenzijn zal herdacht worden. 

e heer  Weissman houdt nu eene improvisatie over 
„compositie in de bouwkunst"  , en zet uitvoerig uiteen 
aan welke vereischten, naar  zijne meening, een monu-
mentaal gebouw voldoen moet. r  tal van pikante 
bijzonderheden toegelicht, mocht deze op losse wijze 
voorgedragen causerie den bijval der  leden verwerven, 
die daarvan door  applaudissement blij k gaven. 

Eenige discussion volgden, waarop door  den heer 
Posthumus s de bestekteekeningen voor het 
Administratiegebouw der e Spoorwegmaat-
schappij  te Amsterdam werden geëxposeerd, en de 
heer  Eskes het interessante werk „Schüler-Arbeit e der 

. e in "  als kunstbeschou-
wing gaf. 

Namens de Commissie, belast met het beantwoorden 
der in de vraagbus gevonden vragen, las de rappor-
teur  vervolgens een achttal oplossingen voor. 

Naar  aanleiding van een in de vraagbus gevonden 
vraag , „o f de denkbeelden van den heer . in het 
laatste nommer  van het orgaan aanbeveling verdienen of 
niet" , werd door  de Vergadering een motie aangeno-
men , dat het alleszins op den weg van het Genootschap 
ligt , door  alle ten dienste staande middelen het ex-
ploiteeren van kunstgenooten door  hunne patroons 
tegen te gaan. 

Eene Commissie werd benoemd , om de denkbeelden 
van den heer . nader  te onderzoeken, en daaromtrent 
rapport uit te brengen. 

Ten slotte zegt de Voorzitter  den leden dank voor 
het vele schoone , dat zij  in dit werkseizoen te genieten 
gaven, en na mededeel ing, dat de heeren J. G. VVolbers 
te , C. . Verhulst , J. X. Bree-
baart te Utrecht en E. F. Ehnle te m als 
buitenleden zijn toegetreden . sluit hij  deze laatste win-
tervergadering. 

(A. et A.) S OVE , 
door  J. . T . . 

e woning des menschen is eene plaats , waar  hij 
een groot gedeelte van zijn leven doorbrengt. Van 

tot '/, van zijn levenstijd slaapt hij  daarin, even-
zooveel tij d brengt hij  tlaarin door  met zich te klee-
den, met het gebruiken van zijne maaltijden en met 
zijne huiselijke bezigheden, feesten enz. 

t men hierbij  nu nog den tij d van de vroeg-
ste jeugd, den tij d dat hij  ziek is en den tij d waarop 
het slechte weder  hem belet zijne woning te verlaten, 
dan kan men gerust aannemen, dat in het algemeen 
die menschen, die in het bezit van woningen zijn, 
meer  dan de helft van hun leven tehuis doorbrengen. 

e menschelijke woning vertoont in de verschillende 
landen en bij  de onderscheidene volken allerlei uiteen-
loopende vormen, die in den regel het uitvloeisel zijn 
van de materialen die voorhanden waren. Gij  begrijpt 
vanzelf, dat het mij  niet mogelijk is, alle soorten van 
woningen te beschouwen. k zal daarom de hut van 
den Eskimo, de wigwam van den n en soortge-
lijk e niet bespreken, maar  u alleen bezighouden met 
de woningen van die menschen, die de gematigde stre-
ken van Europa bewonen. 

n het bijzonder  zal ik aan de woningen der  steden 
eene eenigszins nadere beschouwing wijden. 

Bij  het bespreken van den invloed, dien de woningen 
op hunne bewoners uitoefenen, moet ik echter  ook die 
ruimten bespreken, waarin een groot gedeelte van de 
menschen een geruimen tij d bijeenzijn, zooals school-
lokalen , werkplaatsen, fabrieken , kantoren, ziekenza-
len en gevangenissen. Juist deze laatste soorten van 
lokalen verdienen in het bijzonder  onze aandacht, om-
dat het onmogelijk is, ze steeds te vermijden, al is de 
inrichtin g ook schadelijk voor  de gezondheid. t 
schoolkind kan niet zelf de plaats kiezen waar  hét uren-
lang moet zitten, dikwijl s in te schel licht of in duis-
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ternis, blootgesteld aan te groote kachelwarmte of 
tocht. e fabriekarbeider, voornamelijk de jongere, 
en.de ambtenaren, verkceren in een soortgelijk geval. 

t spreekt vanzelf, dat wij  voor  onze zieken bij -
zondere zorg moeten overhebben; terwij l ook eenige 
zorg besteed dient te worden aan de ongelukkigen, die 
voor  een tijdlan g of voor  altij d uit de maatschappij 
verstooten zijn. 

e gezondheid van den mensch hangt van allerlei 
omstandigheden af, en kan door  tal van ziekten be-
dreigd worden. Terwij l de  zich bezighoudt 
met het herstellen en verzachten der  ziekten, moet de 
beoefenaar  der  de oorzaken, waaruit zij  kun-
nen ontstaan. trachten op te sporen. t is meer  in 
het bijzondere de taak van den beoefenaar  der  tech-
nische hygiene datgene aan te geven, wat noodig is, 
om de ziekten te voorkomen zooveel zulks mogelijk is. 

Geen denkend mensch zal wel eraan twijfelen , dat 
door  het toepassen van zekere gezondheidsmaatregelen, 
als: het gedeeltelijk doen ontruimen van al te bevolkte 
wijken, het reinigen van straten, het verwijderen van 
het vuil uit goten en grachten, het draineeren van 
moerassen , het luchten van vunzige woonhuizen , het 
dempen van putten die geen goed drinkwater  geven , 
enz., vele ziekten belet worden zich uit te breiden. 

n weet, dat dc anderdaagsche koorts, die in
bepaalde moerassige streken algemeen voorkomt, ge- ! 
heel verdreven is door  het droogleggen der  moerassen. 

Vele voorbeelden kan men aanhalen, dal door  eene
goede rioleering en het aanvoeren van zuiver  drinkwater 
in vele steden ziekten verdwenen zijn , die vroeger  veel-
vuldig voorkwamen. , het staal vast, dat het mo-
gelijk is, de oorzaken van vele ziekten te doen verdwij-
nen en daardoor  het sterftecijfer  belangrijk te doen dalen. 

Een leeftijd van 80 jaar  of meer  valt slechts zeer 
weinig menschen ten deel. Werden echter  alle men-
schen zoo oud, dan zou het jaarlijksch e sterftecijfer 

i P c r 1000 bedragen. r  verschillende onver-
mijdelijk e oorzaken, als lichamelijke misvorming of 
zwakte, erfelijken aanleg tot bepaalde ziekten , gebrek, 
ongelukken enz., wordt echter  dit cijfer  nimmer lager 
dan 17 per  1000. n er  meer  dan 17 per  1000 
voor, dan kan men aannemen, dat deze meerdere sterf-
gevallen voorkomen hadden kunnen worden. n kleinere 
steden van 2 tot 10,000 inwoners, bedraagt het sterf-
tecijfer  ongeveer  22 per . n steden van 10—25,000 
inwoners ongeveer  25 per  1000. n grootere steden 
Stijgt dit cijfer  tot 28, te Berlij n zelfs tot 38. 

k behoef er  niet op te wijzen, dat men zeer  voor-
zichtig moet zijn met het maken van gevolgtrekkingen 
uit deze cijfers, daar  de sterfte in onderscheidene ge- ' 
deelten van een cn dezelfde stad dikwijl s zeer  verschil-
lend is, en men ook rekening dient te houden met 
velerlei bijomstandigheden , als geboortecijfers, de bij -
komende en wegtrekkende bevolking, het meer  of 
minder  gevaarlijke van de uitgeoefende ambachten, enz. 

e vergelijking van goed gelegen en ruim gebouwde 
gedeelten van eene stad met de oude nauwe en vuile 
gedeelten van dezelfde stad, doet duidelijk zien, waarin 
de oorzaken der  vermeerderde sterftecijfers te zoeken zijn. 

e voorsteden van n en Parijs, die schier  ge-
heel uit overbevolkte en vuile woonhuizen bestaan, toonen 
een sterttccijfer  van 50 tot 60 per  1000, terwij l in de 
beter  gelegen gedeelten dier  steden dat cijfer  zelden 
hooger  dan tot 15 of 16 klimt . 

t is dus van belang, dat van gemeentewege voor 
reiniging, rioleering, ruimen aanleg en goed drinkwater 
gezorgd worde; doch al het hierboven genoemde zal 
toch nog niet voldoende zijn, wanneer  niet tevens voor 
het zoo goed mogelijk inrichten van alle woningen ge-
zorgd wordt. 

n begrijpt, dat alle pogingen, die van gemeente-
wege gedaan worden om te zorgen, dat de openbare 
weg vri j  gehouden wordt van al hetgeen wat zou kun-
nen bijdragen, om ziekten te doen ontstaan of te doen 
toenemen , weinig uitwerkin g zullen hebben , wanneer 
de aan den openbaren weg gelegen huizen kweekplaat-
sen van ziekte-oorzaken blijven. 

e ziektestoffen worden in de huizen veel gemak-
kelijker  overgebracht dan op de straat, waar  de frissche 
wind waait, en van waar  het vuil dikwijl s reeds wegens 
het verkeer  verwijderd wordt, liet is daarom een van 
de gewichtigste bezigheden tier  gezondheidsleer, voor-
schriften te geven, die bij  het bouwen van gezonde 
woningen inacht te nemen zijn. t is echter  niet 
voldoende alleen hiervoor  gegevens te verzamelen, daar 
men in het bijzonder  rekening zal moeten houden met 
het verbouwen van oude gedeelten eener  stad. 

n de meeste nieuwe gedeelten der  steden vindt men 
voldoend breede straten ; de riolen worden vantevoren 
aangelegd en de huizen worden meestal ruim cn ge-
zond gebouwd, voorzooverre dit door  de voorschriften 
der bouwpolitie mogelijk gemaakt kan worden. 

n vele andere gedeelten onzer  steden is het echter 
treuri g gesteld, en het is veel moeilijker , hinderlijke r 
en duurder  daar  verbeteringen aan te brengen. Wij 
zien nog maar  te dikwijls , dat zelfs in die steden, waar 
men bij  het aanleggen van nieuwe wijken met de 
meeste zorg te werk is gegaan, toch nog de oude wijken 
broeinesten zijn van ziekten , die zich, ook trots alle 
voorzorgsmaatregelen, een weg naar  de nieuwe wijken 
banen. Slechts ongaarne en zeer  langzaam scheidt het 
eene geslacht na het andere van het oude bekrompen 
huis der  vaderen, om in de nieuwe wijken zijn woning 
te zoeken, en het zal nog lang duren , voordat het 
mogelijk wordt, de oude stadsgedeelten overeenkomstig 
de eischen der e te verbouwen. 

Wanneer  aan een architect de opdracht tot het stich-
ten van een gebouw gedaan wordt, verlangt men van 
hem, dat hij  het gebouw solicde zal maken, opdat 
het geen kans van instorten loopt. n verlangt ver-
der  , dat dc constructie zoodanig zij  , dat zij  ons vol-
doende tegen het ruwe weder  beschut, cn dat zoowel 
het uitwendige als het inwendige een behaaglijk voor-
komen krijgt . 

e is echter  geenszins gezegd, dat onze wonin-
gen met zware muren behoeven opgetrokken te worden 
en overladen met ornement, waarachter  het regenwater 
in het houtwerk of in de muren dringt , waardoor  het 
luchten der  vertrekken dikwijl s bemoeilijkt wordt, 
waardoor  het licht, tlat door  de vensters stroomt, wordt 
opgevangen, en waardoor  den schoorsteenen dikwijl s 
belet wordt te trekken. 

t is niet altij d billijk , wanneer  men er  zich over 
beklaagt, dat bij  het bouwen van woningen en open-
bare gebouwen zoo weinig rekening gehouden wordt 
met de regelen der . s toch ligt de 
schuld niet aan den architect, maar  veeleer  aan de 
bouwpatroons, gemeentebesturen enz., aangezien de-
zen maar hoogst zelden voldoende sommen voor  het 
toepassen van de regelen der  gezondheidleer  willen 
beschikbaar  stellen. Ook bestaat er  bij  de mannen 
van het vak nog te veel verschil over  het al of niet 
juiste van sommige hoofdregelen. n behoeft slechts 
terloops van tonnenstelsel of spoclstclscl, water- of 
luchtvcrwarming , duinwater  of welwater  te spreken, om 
aanstonds een heftigen strij d bij  verschillende partijen 
te doen ontstaan.  is dus voor  den leek dikwijl s 
hoogst moeilijk , datgene machtig te worden, wat hij 
wenscht tc weten. 

Na deze algemeene opmerkingen wensch ik over  te 
gaan tot een meer  gedetailleerde beschouwing van enkele 
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onderdeden; teneinde het overzicht duidelijk te ma-
ken , zal ik mijn onderwerp verdoelen in 5 onderdee-
len, en achtereenvolgens voldoende verlichting, vol-
doende verwarming, zuivere lucht, goed drinkwater 
en gezonden ondergrond behandelen. 

1".
e hoofdbron van alle licht is voor  ons de zon, 

die het ons niet alleen direct, maar  door  de maan en 
de planeten teruggekaatst toezendt. t licht is een 
van de voornaamste voorwaarden voor  alle leven. j 
volledig gebrek aan licht ontwikkelen zich slechts de 
eerste beginselen der  plant; tot verdere ontwikkeling 
heeft zij  veel licht noodig. e geheele lachende en 
bloeiende aarde, die alle dieren en menschen voedt, 
leeft slechts door  het licht. t zonlicht maakt , dat 
de groene plantendeelen koolzuur  opzuigen en zuurstof 
uitademen. 

Wanneer  men ziet, hoe groot de oppervlakte is, 
die door  de bladeren der  boomen aan het licht is bloot-
gesteld . begrijpt men hoeveel koolstof dagelijks uit het 
koolzuur  der  lucht wordt afgezonderd. e gunstige 
invloed van het licht bij  stofwisseling en groei wordt 
door  doctoren en natuurvorsehers algemeen erkend , 
en natuurkunde en scheikunde leeren ons hoe noodig 
het is , tlat de woning van den mensch door  de zon 
beschenen worde. n h spreekwot rd zegt: 
„waar de zon niet binnenkomt, komt de dokter  bin-
nen."  Een donker  huis is steeds een onrein, slecht 
geventileerd en ongezond verblijf . 

n zijn natuurlij k veel ontvankelijker  voor 
invloeden van buiten dan volwassenen; zij  hebben 
ook het meest behoefte aan licht, en daarom is het 
zeer  verklaarbaar, dat men in de laatste jaren zijne 
bijzondere aandacht aan het verlichten van schoollokalen 
gewijd heeft. e belangwekkende onderzoekingen, die 
vooral in d gedaan zijn ten opzichte van de 
toenemende bijziendheid der  schooljeugd, hebben aan-
getoond, dat zij  in de meeste gevallen aan de slechte 
verlichting tier  schoollokalen te wijten is. 

e meer  vrijstaand het schoolgebouw ligt, hoe 
breeder  de straat is, hoe lager  dc aangrenzende gebou-
wen, en hoe hooger  de verdiepinghoogte der  schoollo-
kalen zelf is , des te minder  bijziende leerlingen zullen 
aangetroffen worden. t is volstrekt niet onverschillig, 
van welke windstreek het licht in een woonvertrek of 
schoollokaal valt. n 't algemeen is het verkieslijkst, 
de vensters op het oosten of zuiden aan te brengen. 

e morgenzon is daarom vooral te verkiezen, omdat 
vertrekken op het oosten gelegen, des zomers midden-
op den tlag niet al te warm worden. t een lokaal 
op het zuiden, dan heeft men natuurlij k het voordcel 
het meeste licht te ontvangen. Eerst dan wanneer 
het oosten , het zuidoosten of het zuiden niet gekozen 
kunnen worden, moet men de zuidwest- of westzijde 
nemen, daar  de namiddagzon in den zomer zeer  hin-
derlij k kan zijn en de westzijde, vooral in ons land, 
door  de wind- en regenvlagen geteisterd wordt. 

e gezondheidsleer  wil , dat men nooit de school-
lokalen op het noordwesten, het noorden of het noord-
oosten moet aanbrengen. e gelijkmatigheid van het 
noordelijk licht, die voor  sommige kunstvakken voor-
dcelen biedt, heeft voor  de school weinig waarde. 

Wanneer  men, als bezwaar tegen het plaatsen van 
schoollokalen op het zuiden, aanvoert, dat de zomer-
warmte ze soms onbruikbaar  zal maken, dan moet 
men toch toegeven, dat dit in den tij d der  groote va-
cantic plaats vindt, en dat juist des winters, wanneer 
men behoefte heeft aan een warmen zonnestraal, een 
op het zuiden gelegen lokaal het geschiktste is. 

Wat de hoeveelheid licht betreft, die men in een 

gegeven ruimt e moet toelaten, acht ik het 't best 
ook weder  van het schoollokaal uit te gaan. 

n het algemeen wordt aangenomen, dat de verhou-
ding van de oppervlakte van een lokaal tot die der 
vensters moet staan als 5:1. n moet hierbij  echter 
in het oog houden, hoedanig het licht binnenvalt. 
Valt het licht van voren op de leerlingen, clan worden 
dezen daardoor  verblind , en moeten de oogen zich zeer 
vermoeien om. het aangezicht van den onderwijzer, 
het geschrevene op het bord , de landkaarten enz., die 
allen natuurlij k in de schaduw zijn, te onderscheiden. 
Een te sterke afwisseling van licht cn schaduw is voor 
de oogen zeer  hinderlijk , wat men het best waarneemt, 
wanneer  men langs een hekwerk wandelt, waardoor 
de zon schijnt. 

Valt het licht achter  de leerlingen naar  binnen, dan 
zien wij  wel-is-waar  den muur tegenover  hen verlicht, 
doch vallen hunne schrijftafels in de schaduw van hun 
eigen lichaam; maar  de onderwijzer  verkeert nu in 
hetzelfde geval, waarin straks de kinderen zich bevonden. 

Valt het licht van de rechterzijde, dan is het hinder-
lij k wegens de schaduw tier  hand, die alsdan op het papier 
valt. t is dus 't verkieslijkst , het licht van de 
linkerzijd e te doen invallen. Voor  schoollokalen die 
meer  dan 7 . diep zijn, is eene verlichting naar  den 
maatstaf van 5 : 1 niet meer  voldoende. n moet er-
op bedacht zijn , de vensters niet aan te brengen met 
breede dammen ertusschen, maar  ze liefst in groepen 
van 3 of meer, door  smalle stijlen gescheiden, plaatsen. 

Voor woonvertrekken behoeft men de verhouding 
van 5 : 1 niet inacht te nemen; het is daar  wensche-
lij k minder  glasoppervlak aan te brengen. 

t kleuren der  wanden en zolderingen is van grooten 
invloed op de verlichting van lokalen: eene lichtgroene, 
groengele, of groengrijze verf is voor  'toog het beste. 

n moet er  echter  op bedacht zijn, dat de oppervlakte 
dof zij , en dus alle lakken vermijden. Voor  zolde-
ringen is wit of een zeer  lichte kleur  het aanbevelens-
waardigst. 

e kamers onzer  woningen, waarin wij  ons het 
meest bevinden, dus de woonkamers, de studeerka-
mers , de kinderkamers, enz., brenge men liefst op het 
zuiden of oosten; terwij l voor  atelier, werkplaatsen , 
keukens en trappen het noorden en westen eene meer 
geëigende plaats is. 

VVat geeft ons de schoonste morgenzon in de zoo-
genaamde mooie kamer, wanneer  de vrouw des huizes, 
uit vrees dat de meubelen en tapijten anders verschie-
ten , den geheelen dag de jalousieen neerlaat ? Wat 
geeft het of het mooiste vertrek van het huis , dat 
slechts zelden gebruikt wordt, eene vroolijk e ligging 
heeft ? Veel beter  is het, aan die zijde de slaapkamers 
te brengen, en in de woonkamers het licht zooveel 
mogelijk toegang te verleenen, omdat het licht de 
bron is van alle leven. 

e worden onze woningen echter  veelal ingericht? 
t slecht verlichte slaapkamers met het raam boven 

de beerkuil, kleine-kinderslaapkamers gewoonlijk aan 
binnenplaatsen of andere halfslachtige lichtbronnen. 
Op den beganen grond de woonkamer veelal met het 
raam boven een open goot aan eene nauwe straat of 
steeg , waar  men ieder  straatgerucht hoort, al wat on-
aangenaam is ziet, en slechts lucht met stank en stof 
vermengd kan inademen ; terwij l op de, zeer  terecht 
genoemde, bel-etage het salon te vinden is, dat men zoo-
goed als niet gebruikt, inplaats deze verdieping tot 
woonkamer in te richten. 

e binnenplaatsen worden in het algemeen veel te 
klein genomen, zelfs in de nieuwe wijken; soms
dat ze meer  op  dan op  ge-
lijken . 
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Zij moesten , mijns inziens, minstens aan eene zijde 
onder  een hoek van niet meer  dan 45"  met den horizon 
vri j  zijn, en iedere gevel, waarin ramen van woon- of 
slaapkamers aangebracht worden, behoorde minstens 
zijne hoogte van den tegenoverstaandcn muur  tot afstand 
te hebben, welke afstand nooit minder  dan 5 meter  moest 
bedragen. e huizen zelf dienen niet hooger  gebouwd te 
mogen worden, dan de straat, waaraan ze staan, breed is. 

e trapportalen moeten ruim verlicht cn geventileerd 
worden , om zeals een natuurlij k middel ter  ventilatie te 
bezigen. Getal en grootte der  vensters dienen altij d 
zoo groot mogelijk genomen worden, en in elk ver-
trek moet  raam beweegbaar  zijn, enz. 

e maatschappelijke samenleving, en wel vooral in 
Nederland en heel speciaal te Amsterdam , heeft het 
tot gewoonte gemaakt, dat de menschen, inplaats van 
met dc kippen te gaan slapen en op te staan , vooral 
des winters, veelal nog langer  bij  kunstmatig dan bij 
daglicht werken. 

t is van zeer  nadeeligen invloed voor  de oogen; 
er  schijnt echter  niet aan te doen te zijn. t eenige 
is dus, het kunstmatig licht zooveel mogelijk overeen-
komstig het daglicht te maken. 

e hoofdbezwaren, die zich bij  kunstmatige verlich-
ting opdoen , zijn in hoofdzaak de volgende: 

1'. e verontreiniging der  lucht door  de verbran-
ding. Bij  de verbranding wordt namelijk veel zuur-
stof aan de lucht ontnomen, die daarentegen met kool-
zuur  besmet wordt. 

2". Ontstaat bij  verbranding , vooral van gas , zeer 
groote hitte, die bij  onvoorzichtige ventilatie zeer  scha-
delijk kan werken , niet alleen op de oogen en de 
longen, maar  ook voor  alle andere deelen des lichaams. 

3". Brengen dc bergplaatsen van brandstof voor  lam-
pen enz. veelal eene onaangename geur  voort, terwij l 
niet zelden brand veroorzaakt wordt door  het omvallen 
van petroleumlampen , door  gasontploffing als anders- 1 

zins. 
e zwakker  dc verlichting is, des meer  moet men 

de oogen inspannen. Bij  de beoordeeling van de 
wijze van verlichting moet dus in dc eerste plaats het 
lichtgevend vermogen nagegaan worden, niet alleen 
der  brandstoffen, maar  ook van de lampen, branders enz. 

t kan hier  dc plaats natuurlij k niet zijn, na te 
gaan , welke middelen en uitvindingen ter  verbetering i 
der  lampen enz. reeds gedaan zijn , en ik zal mij  dus 
bepalen tot het geven van de volgende tabel, die de licht-
sterkte van de verschillende brandstoffen aangeeft, en 
waarbij  voor eene goede waskaars het getal 100 is 
aangenomen: 

a.  a a r s e n. 
Waskaars . . . 
Stearinekaars. . 
Spcrmacetikaars. apet 
Talk . 
Paraffin

 O l i e n. 
c in nmdcratcurlanip

„  „  keukenlamp
Beste petroleum in groote lamp. . . .

r. S t e e n k o l en gas. 
n brander  niet  gaatjes
„  gespleten brander
,. gfoo'e
„  ronde „

e volgende tabel geeft aan , hoeveel koolzuur  iedere 

l ichtbro n oplevert in verhoud ing tot haar  l ichtgevend 

ve rmogen: 

Petroleum, platte brander 
„  ronde „ 

. 
Olielamp 
Steenkolengas in gespleten brander 

„  „  platten „ 

 kaarsen —  liter  koolzuur. 

t blijkt , dat petroleum het minste koolzuur 
bij  éénzelfde lichtsterkte oplevert. 

e gasverl icht ing is echter  voor  onze straten en 

woningen voora lsnog de verkiesli jkst e en gemakke-

lijkste , omdat de lampen bijn a nooit behoeven schoon-

gemaakt worden, men ze niet behoeft te vu l len, terwij l 

men ze zeer  gemakkel i jk kan behandelen. Zi j  heeft 

echter, behalve dat zij  het meeste koolzuur  produceert, 

nog dit nadeel, dat zij  ook de temperatuur  het sterkst 

verhoogt; verder  nog, dat door  dc persing het gas te 

ru i m toevloeit en niet vo lkomen verbrandt . E indel i j k 

is het gas nog schadeli jk voor  de boomen en planten, 

en bij  lekken in huizen voor  de longen der  bewoners; 

zoodat het geraden is, de leidingen altij d met zorg aan 

te leggen, cn in 't algemeen het gas voorzicht ig te 

gebruiken. 

Beschouwen wij  ten slotte nog het orgaan, waardoor 

; met het l icht waarneemt. t oog is het edelste 

orgaan van den tnensch. t is de spiegel van het 

hart , maar  ook van het l i chaam, en dc geneesheer  ziet 

bi j  menigeen aan de oogen, wat iemand deert. l 

het oog zeer  zelfstandig is, heeft toch iedere ziekte 

ook haar  invloed op het oog; daarom moeten vooral 

de gasthuizen cn andere ziekenzalen goed verl icht wor-

den. e inr icht in g van oogli jdersgcstichtcn zal ik hier, 

 als tc speciaal, buiten beschouwing laten. 

c invloed van kunstl ich t op dc oogen hangt voor-

nameli j k af van de l ichtsterkte , van het rustige en 

gel i jkmatig e branden der  v l a m, en van het meer  of 

minder  verontreinigen der  lucht . 

Betrekkel i j k weinig menschen worden bl in d geboren. 

e meesten, die op latercn leeftij d het gezicht verlie-

zen, hebben dit te danken aan het misbru ikmake n van 

kunstl icht . Voo ra l tegenwoord ig, nu de school jeugd 

met avondwerk overladen wordt , neemt men het treurig e 

feit waar  , dat aankomende jongel ingen en jongedoch-

ters reeds bri l le n dragen. t ook dc neus van dc 

meeste geleerden door  een dergeli jk instrument gesierd 

word t , is dikwij l s het gevo lg van werken bij  onvol-

doend licht . 

W a a r o m het noodig is , dat onze woningen zoowel 

bij  dag als bij  avond van voldoend licht voorzien z i jn , 

meen ik dus genoegzaam te hebben aangetoond. n 

een vo lgend opstel zal ik de verwarmin g onzer  wo-

ningen cenigszins nader  bespreken. 

Na opening der  Vergadering worden de notulen gelezen en 
goedgekeurd en den leden medegedeeld, dat de heeren Eransen, 
Voskuil en n als leden zijn aangenomen. 

Aan de orde komt de missive van het Bestuur  der -
schappij  omtrent het stichten van ccn gebouw voor  permanente 
tentoonstelling van bouwmaterialen, enz. c Voorzitter  leest de 
missive voor, door  het r  aan dc Afdeelingen ver-
zonden. t blijk t dat, nu dc financiën van dc -
schappij  in goeden toestand vcrkccrcn, dc mogelijkheid bestaat 
in efe lang gevoelde behoefte tc voorzien cn Amsterdam een 
expositie-gebouw tc verschaffen, te meer  daar  volgens dc inge-
diende becijfering deze stichting zelfs buiten bezwaar  der  maat-
schappelijke kas zou kunnen totstand komen. 

Volgens voorgesteld plan zou in dit gebouw worden ingericht 
een leeszaal, teekenkamertje. vergaderzaal, bestuurskamer, 
woning concierge enz. cn dit alles worden gebouwd voor  dc 
geringe som van ƒ  op een terrein van . 

r  dit plan zouden zeer  zeker  dc Amsterdamsche leden 
worden gebaat, te meer  daar  het voornemen niet schijnt te 
bestaan hen ccn verhoogde contributi e tc doen betalen. Bij 
deze missive was gevoegd ccn voorloopig plan, opgemaakt door 
ccn commissie, hiertoe door  het Bestuur  benoemd. 

e heer n betoogde dc onjuistheid op een terrein 
van , dat voor  den bcgrootcn prij s van  zeer  zeker 

 is tc verkrijgen , een gebouw van  op tc richten. 
t kon zeer  zeker  niet goeds worden. Waarom, zoo gaat 

spreker  voort, niet het gebouw Concordia gekocht, dat voor 
 tc vorkrijge n is. 

n het algemeen maakte het voorstel op den heer n 
den indru k van te zijn geidialiseerd. 

Nadat nog verschillende leden over  de wijze van exploitatie 
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van het gebouw van gedachten hadden gewisseld, werd op 
voorstel van den heer n door  de Vergadering het prin -
cipe aangenomen, dat het wcnschelijk is, dat dc j 
tot Bevordering der  Bouwkunst ccn Gebouw voor  permanente 
expositie stichte cn tevens dat, wanneer  dc andere Afdeelingen 
zich eveneens voor  het princip e verklaarden, hieraan ten 
spoedigste uitvoering zal worden gegeven, als dc algemeene 
Vergadering daartoe besluit. 

s eenige Afdeelingen hebben hunne mecning medegedeeld, 
maar  dit kon door  het r  vooralsnog niet worden 
bekend gemaakt. 

Vervolgens werd overgegaan tot het bespreken van dc
artikelen, in zake prijsvragen door  den heer , . n op-
gemaakt, cn waaromtrent door  een Commissie , bestaande uit 
dc heeren Sanchcs, t en e n preadvies was uit-
gebracht. 

c heer n verkreeg het woord en dankte deze Com-
missie voor  hare groote eenstemmigheid met zijne voorstellen. 
Waar spreker  had getracht zijn artikelen zoo beknopt mogelijk 
te redigecren, stelde deze Commissie in hoofdzaak slechts 
eenige uitbreidin g voor; in princip e waren spreker  en commissie 
het volkomen eens. 

Na eenige besprekingen van ondergeschikten aard over  deze 
 artikelen, wordt op voorstel van den heer n besloten, 

bij  het toezenden van deze stukken aan het r  er-
aan toe tc voegen, dat dc Afdeeling dc wcnschclijkhcid uit-
drukt , dat niet in zoo ruimen krin g tot het uitschrijven van 
prijsvragen worde overgegaan, als thans het geval is. 

c heer n opponeert krachti g tegen dit voorstel, daar 
hierdoor  juist dc strekking der  artikelen wordt ontzenuwd 
en wenscht integendeel, dat alle officieelc lichamen als Ge-
meentebesturen, , n enz. bij  het 
stichten van groot bouwwerk  zullen zijn
prijsvragen uit tc schrijven cn dan juist dc  artikelen ccn 
goeden invloed kunnen uitoefenen. 

c heer n vermag echter  niet dc Vergadering tot 
andere gedachten te brengen. 

c heer  Sanchcs rich t thans de vraag tot het Bestuur, wat 
dc reden kan zijn , dat de verslagen der  afdcelings-verga-
deringen niet in het officieelc gedeelte van het

 worden opgenomen. t blijkt , dat dc aan-
wezigen zeer  verschillende begrippen omtrent het officieelc cn 
niet-ofikieele gedeelte van het k Orgaan zijn 
toegedaan cn na eenige besprekingen wordt ten slotte besloten, 
hieromtrent ccn schrijven van de Afdeeling tot het -
stuur  tc richten. 

Niets meer  aan dc orde zijnde, sluit de Voorzitter  dc Ver-
gadering onder  dankzegging aan de leden voor  hunne tegenwoor-
digheid. 

E . 
(A. ct A.) . e Parkschouwburg nadert zijn vol-

tooiing. t schilderwerk wordt met een  tal decorateurs 
voortgezet, om op den i dc e famili e binnen 
zijne muren te ontvangen. t gebouw zal waarschijnlij k den 
i" " 1 Juni voor  het publick in gebruik gesteld worden, daar 
het dan geheel voltooid zal zijn. 

t inwendige zal clcctrisch verlicht worden, waartoe inde 
nabijheid ccne locomobile geplaatst is om den galvanischen 
stroom op te wekken; later  zal hiervoor  eene andere machine 
gebruikt worden, waarvoor  in den tuin een gebouw opgericht 
wordt aan dc zijde van dc Nieuwe . r 
heeft men dag en nacht gewerkt aan het heien der  circa
palen, terwij l men nu met dcnzelfden spoed aan het beton 

storten is, om dc machine op den bepaalden tij d in gebruik 
tc kunnen stellen. Verder  is men in den tuin , aan dc zijde 
van de Parklaan, bezig met het bouwen van ccn kegelbaan, 
terwij l het overige gedeelte van het park weder  als zoodanig 
dienst zal doen cn op nieuw aangelegd wordt. 

Beide laatstgenoemde gebouwen zijn door  den architect -
hout ontworpen en zullen, althans wat het uiterlij k betreft, 
waardige pendanten van de oncsthetische gevels van den schouw-
bur g worden. 

. n zake den internationalen wedstrijd voorde 
medaille cn het diploma, uitgeschreven door  dc e 

e en Uitvoerhandel-tentoonstelling heeft dc jur y de 
volgende prijzen tockend: 

voor dc
den eersten prij s aan den heer l s tc Parijs, den 

tweeden aan den heer g Junger. leeraar  aan dc -
kunstnijverheidschool tc Amsterdam en den derden aan de 
heeren A . s cn i s ril s tc Parijs; 

voor het
den eersten prij s aan den heer  G. Sturm, leeraar  aan de 

l tc Amsterdam, den tweeden aan 
den heer  E. Acker , architect tc Brussel cn den derden aan 
dc hoeren i y cn Xavicr , beiden tc , 
bij  Brussel. 

(A. et A.) . s lang is hier  behoefte gevoeld 
aan een gebouw, waar  de industrieclen, voornamelijk op 
marktdagen, elkander  konden ontmoeten, cn reeds werd door 
dc r  van l cn fabrieken ccn verzoek bij  den 
Gemeenteraad ingediend om een overdekte korenbeurs te 
stichten. 

r  dan ooit is daarvoor  thans dc tij d gekomen, daar 
namelijk deze weck het groote cn bekende koffiehuis »dc Nieuwe 
Bak"  in dc l.ijnmark t alhier, dat reeds voor  ccn klein gedeelte 
in de behoefte voorzag, verkocht werd en dus dc handelaars 
deze plaats van samenkomst missen. 

l de nieuw te stichten korenbeurs, indien daartoe 
mocht worden besloten, tot dc gemeentewerken behoort, zou 
het toch in het belang der  zaak cn in dat der  bouwkunst 
zeer  wcnschelijk zijn , voor  deze stichting een nationale (geen 
besloten) prijsvraa g uit tc schrijven. 

n ook dc bouwwerken, die van gemeentewege verrijzen, 
j  vele verdiensten hebben, het esthetische laat veel tc wenschen 
 over. t doet ons met recht vreezen, dat nog meer  voor  een 

! werk van dien rang, dat behalve ccn doelmatige inrichting , 
kunstwaarde dient te bezitten, ccn schepping, die bij  zijn een-

j  voud toch waardig cn grootSCh kan wezen, dc krachten zullen 
tekort schieten, en slechts het uitschrijven van ccn flink e 
prijsvraa g tot ccn goed resultaat zal kunnen leiden. 

. Burgemeester  cn Wethouders hebben, naar  aan-
 leiding van de bij  hen ingekomen adressen van sollicitanten 

naar  de betrekking van architect, aan den d medegedeeld, 
J dat onder  dc sollicitanten, die diploma's hebben tot het geven 

van onderwijs in rechtlijni g cn meetkundig teekenen (middel-
baar  onderwijs), huns inziens vooral in aanmerking komen de 
civiel cn bouwkundig ingenieur  J. A. k , practisch 
werkzaam bij  den heer n tc Amsterdam; W. . , 
gemeente-architect tc Amersfoort; . A . van Wadcnoijen, 
werkzaam bij  den aanleg der  Staatsspoorwegen te Arnhem, 
en B. Pcteri, particulie r  architect cn leeraar  in het teekenen 
aan de middelbare scholen tc Zutfen. Onder  dc sollicitanten, 
die geen diploma voor  het tcckcnondcrwijs hebben, meenen 
Burgemeester  cn Wethouders in dc eerste plaats dc aandacht 
tc moeten vestigen op den heer  T . E. van Er  kei, hoofdop-
zichter  der  gemeentewerken tc , cn den assistent-
bouwmeester  te r  den heer . Tocpocl. 

N O V E
Amsterdamsche j 

 per  aandeel. 
Arnhemschc Tramwegmaatschappij  pCt. 
Nederlandsche Stoombootmaatschappij 

te m  pCt. 
e Stoomrijstpel- cn mecl-

molen  pCt. op de oude cn  pCt. 
op de nieuws aandeden. 

Stichtsche Tramwegmaatschappij  pCt. 
Groninger  Waterleiding  pCt. 
Brood- cn meelfabriek te Utrecht ƒ

. 

. . Arch i tec ten. 
Een , ongeveer  ") jaar  zoowel 

practisch als theoretisch bjj  het Bouw-
kundi g vak werkzaam geweest, zag zich 

faarne met eenige vooruitzichten bjj  een be-
waam architect . Brieven 

franco onder  letter  VV. aan Firm a . T E N 
, Nijmegen. 

Aanbesteding . 
 en S 

van  zullen op Zaterdag 28 
Apri l 1883, des namiddags  uur , ten huize 
van S V A N N aldaar 
aanbesteden: 

t bouwen eener  school voor  288 
leerlingen, met onderwijzers-
woning, in het dorp -
den, in de onmiddellijk o nabij-
heid van . 

Bestek en teekeningen zjjn van 18 April  e. k. 
af tegen betaling van /'  1 verkrijgbaa r  ter 
Secretarie van Uhnelmuiden. 

Aanwjjzin g op het terrein zal plaats heb-
ben op Zaterdag 21 en op llinsdag 24 April 
e. i., telkens namiddags 3 uur , door  den 
Architect . E F te kampen. 

Usielmuiden, \\ Apri l 1883. 
Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 

. Hurg., tevens Secr. 
W. , Wethouder. 

E 

. 
S van 

 1/ zjjn voornemens op Woensdag 
den 11 i 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

, n en Stellen 
van den Bovenbouw der  te ver-
nieuwen Jankuitenbrug te Bot-
terdam. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatseljjke Secretarie en het 
Stads-Tiininerhuis te  en zjjn voor 
den prjj s van ƒ 1 . 00 verkrjjgbaa r  bjj  Wed. 
P. VA N E , Boekdruk-
kers tian den llnulluin  no. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing 
zal plaats hebben op  den 8
1883, des voormiddags ten 11 ure aan bet 
Timmerhui s voormeld. 
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. 
Een practisch en theoretisch ontwikkeld 

jongmensen zoekt plaatsing als -
T E  en is ook wel genegen op Bureau 
werkzaam te zijn. Brieven onder  letters Z. C. 
aan het Bureau van dit blad. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op g den 8"" i 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te l'tiechl, 
van: 

Bestek No. 875. 
t onde rhouden van -en het doen 
v an eenige hers te l l ingen aan de 
gebouwen, kuns twe rken, i n r i ch -
t ingen en verdere w e r k e n, met 
u i t zonder in g der  wissels en spo-
r e n , behoorende tot het stat ion 
Box te l. 

e bestelling geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Art . 16 van net bestek. 

t bestek ligt van den 20»""  Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse baan en aan het bureau validen r 

r  F. SASSEN' tc 's Hertog'n-
bosch, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van/'0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau laid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den op den 4d , n i , des voormiddags 
ten  ure. 

Ütreckt, den Apri l . 

e stad  vraagt T E P 

65000 S 
voor  bestrating. 

s met prijsopgave worden franco 
ingewacht bij  den Gemeente-Architect. 

S van 
 (bij  Amsterdam) verklaren bjj 

dezen, dat door'den r  A . V A N -
G E N , Fabrikant te lleilii/erlee (prov. Gronin-
gen), aan ons is geleverd eene -

T van n ieuwe const ruc t ie, be-
proefd in 't bjjzjj n van daartoe benoemde 
deskundigen — en ook van het Gemeente-
bestuur  van Ouder-A *fel  —- welke proef' 
uitmuntend heeft voldaan. 

e deskundigen coiistateeren dat de spuit 
van zeer  soliede constructie is, in  minuut 
 000 liter  water  geeft — en met de bui-

tengewoon groote straalpjjpsopening van 
21 m/in in diameter  op een hoogte van 25 
meter  kan spuiten — dat bij  het aankop-
pelen van twee persslangcii en twee straal-
pjjpen te gelijk het effect van twee goed 
werkende spuiten wordt verkregen. 

e toepassing van metalen zuigers niet 
met leder  omkleed, alsook de losse ventilen 
zjj n zeer  sail te bevelen. 

Zoodat wij  in gemoede alle Gemeentebe-
sturen durven aanraden, den 'aankoop van 
b randspu i ten uit de fabriek van gendem 
den lieer, die voor  betrekkelij k weinig geld, 
deugdzaam werk levert. 

Uillioorn, t 1SS3. 

Burgemeester en Welh udecs voornoemd, 
. W. J , 

. , 
N. . 

 Architecten, , 
Werktuigkundigen. 

 per  rol / 6.50. 
N van 

T e a k h o u t, verschillend van afmeting. Adres: 
den Boekhr. . Amsterdam. 

 itcoerige prospectus //rolls verkrijgbaar, 

T E P aangeboden het bouwkundh' 
Plaatwerk C E S A , PArch i t ec-
tu r o p r i v é e au X l X e s icc le, Serie . 

t werk is geheel nieuw, bevat 20.") pla-
ten en kost nieuw / 126.—. 

Te bevragen onder  letter  A bij  den Boek-
handelaar  G. J. T U Winterswijk 

. S van 
 BOSCH zullen op Zaterdag 

28 April 1883, voorin. 10 ure, ten Baadhuize 
aldaar, bij  enkele inschrijvin g aanbesteden: 

t maken van een gebouw be-
s temd voor n dienst, 
op den gesleehton vest inggrond 
nabij  do Beerenbl j t. 

t bestek en de teekening liggen ter 
inzage op het s te 't-Hertogenhotck j 

, en zijn deze te verkrijgen bij  den Gemeente- i 
Architect J. . NABB E aldaar, tegen be-
talin g van ƒ 1.50. 

Aanwijzin g in loco op Woensdag 25 Apri l 
! , v.  11 ure. 

n worden gegeven door  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

 13 Apri l 1883. 

Burgemeester en. Weihouders room. 
F . J . .
J . N. G. SASSEN, Secretaris. 

. &  J. . 

S N &  C1 2. 
AVENU E  27. 

. 
A E S T E E N , bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, i jon , , enz. enz. 
s op aanvrage verkr i jgbaar . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
(Voor  rekening van dea Staat.) 

Op g den 71" i 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  ile e n te Utiecht, 
van: 

Bestek No. 307. 
t omhoogbrengon van de doua-
nelood-; on vri j e loods met eonigo 
b i jkomend e werken op het goe-
derenstat ion Fe i jenoord. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Sj -is van liet'Bestek. 

t Bestek ligt ran den « Apri l 1SS3 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 
Sectie r  Jl.r . W. T te
terdam , en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 2," "  Apri l 1SS3, des voormiddags ten 
10 ure. 

Utrecht, den 1S*« Apri l 1883. 

Y & .  Zl 
2 BOC  Frères, E S 

, S &  C"„ E t= 
')y de vertegenwoordigers u i ' 

ï=  dc ex, 5 

Oostzeedijk 21S,

N V A N 

B icke rs t raa t 

. 

C. , Bouwmeester  te .Sterdam, \ \W gt 

A. C. , Bouwmeester  te Amtterdai 
zal, namens zijn Principalen, op Zaterdag 12 

i a. s., des middags te 12 uren, in het 
Gebouw d'Gcelcihk, Singel 531), aldaar. Pu-
bliek Aanbesteden: 

t amoveeren en opbouwen van 
het Percee l, gelegen aan het 

, twokBu i tenv isseher-
straat N" . 13, to A m s t e r d a m. 

t Bestek en de Teekeningen liggen van 
af den i e. k. ter  inzage in het -
kaal van Aanbesteding en ten e van 
den Bouwmeester  voornoemd, r 

n Ti). 
e Bestekken zjjn op franco aanvrage a 

f 1 pi r  Exenipl. verkrijgbaa r  bij  den Boek-
handelaar  J. S. E , Paieisstraat l t , 
te Amsterdam. 

Aanwijzin g in loco, den 5d ' ° i , 
des namiddags te 4 uren. 

Op g 23 April 1883, des voormiddags 
te 11 uur , zal door de e der -

, it's-Graceuhaije 
worden aanbesteed: 

t gereedmaken der  baan, het 
leggen der  sporen en wissels en 
het u i tvoeren v an al de daar-
mede i n ve rband staande wer-
k en voor de l i j n 

. 
Bestekken zjjn a / O.SO per  stuk verkrijg -

baar  ten kantore der , 't-Graven-
huge, liuiletiliof'  88. 

n worden verstrekt ter plaatse 

bovengenoemd op is, 19 en  Apri l a. s. 
des voormiddags van  tot  uur. 

Aanwjjzin g zal worden gehouden op Zater-
dag 21 Apr i l , des voormiddags te Jl uur , 
aanvangende aan de  te doorschoten. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op g den 8"" i 1883, des na-

middags ten  ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  ile e n te Utrecht, 
van: 

Bestek no. 3Cfi. 
t onde rhouden van-en het doen 
v an eenige herste l l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, i n r i ch -
t ingen en verdere werken, met 
u i t zonder in g der  wissels on spo-
ren, behoorende tot het stat ion 
Enschede. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens Art . i van int Bestek. 

t Bestek ligt van den "  Apri l 1SS3 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. VA N  te /ut-
fen, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (al'il . Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (nt'dccling Weg en Werken) en 
door  den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 1**S i 1SS3, des namiddags 
ten 1.30 ure. 

Utrecht, den 17d ' » Apri l 1SS3. 

21 Apri l 1883. E  E . 9 

 & , 
s &  F a b r i e k a n t e n, 

Berlijn . . . Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Cent raa lve rwarmin g &  Vent i la t ie -
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construetiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen. Scholen, Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen. Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Wa te r -
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Z w e m- en 
Bad in r i ch t ingen . 

Stoomkooktoeste l len en W a s e h-
inr ich t ingen . 

n voor  Abat to i r s en 
F a b r i e k en 

van den meest verschillenden aard. 

e van Financiën. 

Openbare Aanbesteding. 
e ONTVANGE E N 

N te  zal op g den 
24 April 1883, des middags te 12 uren, in 
het vt'afé Neuf"  in de e Brugstraat 
te Breda, in het openbaar 

t ophoogen v an gedeelten der 
b l okken 30, 33 en 37 van het 
p lan v an u i t le g van B reda, met 
ver legging en ophooging v an 
daar langs loopende wegen en 
afgravin g v an ta lud s der  Sin-
gelgracht. 

NB. e te verwerken hoeveelheid grond 
bedraagt ongeveer  77.500 3. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving. 

t bestek ligt ter  inzage aan de kanto-
ren der e en n te 's Bosch, 
Bergen op /oom en Breda, en is aan laatst-
gemeld kantoor, van tl Apri l 1883 af, te-
gen betaling van ƒ 1.— per  exemplaar te be-
komen. 

e aanwijzing in loco wordt gegeven op 
g 19 en Vrijda g 20 Apri l 18S3, des 

voormiddags te 11 uren, te beginnen aan de 
t in de . 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  voor  de ontinantelingswerken 

P. V A N E E J  , te Breda. 

. E 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor » 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgeven en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cs., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  pi ioi»l l t l iovr i i | t l i fc , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O - , .

j  tot Exploitati e van
Staatsspoorwegen. 

. 
(Vow rekening van dengemeeitscliappelijkcu dienst.) 

Op g den 30-""  April 1888, des namid-j 
dags ten  ure, aan het Centraalbureau dei-

j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek No. 305. 

t onderhouden van- en het doen 
v an eenige herstel l ingen aan de 
gebouwen, kuns twerken, in r i ch -
t ingen en verdere w e r k e n, met 
u i tzonder in g der  wissels en spo-
ren , behoorende tot hetgemeen-
schappelt jk station Zu t fe n en ge-
deelte weg i n de . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens Ar t 10 van liet Bestek. 

t Bestek ligt van den l(i d™ Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 

e n en aan liet bureau van den 
r r  .1. V A N  te 

 en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ0 .50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 34/"*  Apri l 1SS3, des voormiddags ten 
11 ure 

Utrecht, den l f "  Apri l . 

te r  den 12den i 18S3, 
v an een Z iekenhu is van 97 bed-

d e n, Ba rakkengobouw van 28 
bedden, s met Sectie-
kamer , benevens Te r re inomhe i-
n ingen en Omraster ingen, alles 
op b lok  der  voormal ige 
Vos t inggronden aldaar. 

g ƒ 119000. 
Bestekken met de '.) daarbij  behoorende 

bestekteekeningen, zijn van af 20 Apri l te 
verkrijge n ad f!>.  op franco aanvrage en 
tegen overmaking der  gelden, bij  der. r 
Secretaris der  Gestichten J. . , 
terwij l bestek met teekeningen, benevens 
rui m 30 detailteekeiiingen ter  visie liggen, 
op de zalen boven de «Sociëteit de Vereeni-
ging"  te

Aanwjjzin g op liet terrein den l l d , n , 
des namiddags ten half twee ure. 

n zijn te bekomen, bij  den Op-
zichter  voor  het werk den lieer  F.'l) E -

 te Herenter en bjj  den -
chitect 

W . C. A , 
Celebesstraat 55, 

's- Gracenhage. 

. 
CViitr i fujraalpoii ipei i en n 

T E P en T E . 
-

, . 

1 n i i m i L i i i i 

E

, 

-
on andere 

N 

voor , ' 

S , enz. 

. 

. 
H E R B E S T E D I N G .

S van | 
 zullen op Woensdag den 2 i a. s.

] uur  des namiddags, ten Gemeentehuize op 
nieuw aanbesteden: 

het b o u w en eener  School (thans 
zonderspeelplaats) mot ameuble-
ment  enz. voor  144 leer l ingen. 

Bestek en teekeningen, tegen betaling van 
/1.50 bjj  den architect J. .  te 
Goes verkrijgbaar , liggen op eiken werkdag 
tot den dag der  besteding ter  inzage in het 
Gemeentehuis van Nine en in dat van Ovetaud. 

Genoemde architect is bereid,  de
dige inlichtingen te verschaften, terwij l de 
aanwjjzing in loco tenzelfden dage des mid-
dags te 12 uren zal plaats hebben. 

Nisse, den 14 Apri l 1S83. 
Burgemeester en Wethouders roornoemd, 

1). , Burgemeester. 
J . , Wethouder. 

'.v Gracenhage, Apri l 1883. 

c ondergeteekende heeft de eer  te be-
richten, dat hjj  zich. in vereeniging met 
zjj n vader, onder de firma  G . . B A U E
en Z O O N , als , te '.« Gild-

 HA  Gedempte Burgwal 5 en 7, heeft 
gevestigd. Na drie jaren in de voornaamste 
ateliers van Bruise/ en  te zjjn werk-
zaam geweest, heeft hjj  de tot zijn vak be-
hoorende kunstwerken in de voornaamste 
steden van  Oostenrijk en llitilschhtnd 
bestudeerd en vleit zich thans, door  zjjne 
opgedane ervaring in staat te zjjn , met het 
binnen- en buitenland op dat gebied te kun-
nen concurreercn , zoowel wat uitvoering als 
prijsberekening b drei't . 

t vrijmoedigheid beveelt hij  zich dus 
bjj n Architeoton en Aannemers aan, 
tot de besch i lder ing v an plafonds of 
w a n d e n, het aanbrengen van sgraffit o 
vers ier ingen en van alles wat verder in 
den uitgebreidsten zin tot het vak behoort. 

. BAUE
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P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 
É \ . 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
'"uisthei d aan de originelen gelijk zijn 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

A S . . 
j  tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 30"  11 Apri l 1883. dei na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen by de e n te Utrecht. 
van: 

Bestek No. . 
t onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering van het hoofdge-
bouw, wissels en sporen, behoo-
rende tot het station Almoloo. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens Art . 16 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 14*™ Apri l 1888 
ter  lezing aan het Centraalbureau by de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. V A N  te Zut-
fen, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van /0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op den 23"' ° Apri l 1888, des namiddags ten 
1 ure. 

Utrecht, den B V "  Apri l 1883. 

Vraaut Catalog. 
. 

Yan der 
4>alv. op 

, 
n , 

ni Zijlii'U. , 

n (lehoiiwen, 
(irgalv. n 
Emmers. Toliben, 
(üelers, enz. enz. 

inden &  Co. 
Zuinigheids- |N'et -

..  de en n«"*twe -
j  n»de Verven. 

L 

Aanbesteding. 
Op den " i 1883, dei namiddag! ten 

één ure, zal door  den l van de Pol-
ders  . / A A W en
in het Veerhuis te Vannerdcn, publiek wor-
den aanbesteed: 

t maken van de Gebouwen, het 
verrichten der Aardewerken en 
hetgeen daarmede in betrekking 
staat ten behoeve van een Stoom-
gemaal voor  de polders , 
Aerdt en Pannerden. 

Baming / 34,800. 
Bestek en voorwaarden met twee teeke-

ningen van deze aanbesteding zullen ver-
krijgbaa r  zijn van af 1(1 Apri l 1883, bjj  den 
Boekhandelaar . C. A. E te Nijme-
gen, tegen betaling van ƒ 1.50 per  stuk. 

Aanwjjzin g van het werk zal worden ge-
daan g 20 Apri l 18S3 des voormid-
dags ten 10 ure , nabij  de nitwateringsluis 
van den polder  t'unner'ten in den bandyk van 
den Ouden , door  de s .1. V A N 

T en E G te Nijmegen, 
ten wier  kantore alle inlichtingen te ver-
 krjjge n zjjn . 

F 
ia n c *************************** * 

, 
so Seerenstraat. 

B. , te Arnhem. 
1879. 

Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d.ii, 3  e n 4a  graad voor  Waterpas- en 

andere . 
. N en Stalen 

N 
- en , enz. 

J. F. N
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende pry/en, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bi j  groote en k le in e part i jen . Neuchatel Asphalte Company td. . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN VAK VAL DE TRAVERS, 

Beltweg  3. 

VAN 

. 

Gecomprimeerde Aspballwegen en dim . 
Verken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S C  Beekstraat F. (12, te Arnhem. 

üe

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 

Op g den 15d"> i 1883, des namid-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 361. 
t leggen van de tweede spoor-

baan tusschen hot aansluitings-
punt aan den Nederlandschen 

g nabij  Arnhem en 
het aansluitingspunt van den 
Oosterspoorweg nabij  Zutfen; 
het wijzigen en uitbreiden der 
tusschen gelegen stationsterrei-
nen en het verrichten van bij -
komende werken, ten behoeve 
van den spoorweg van Arnhem 
naar . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens !j  71 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 20-"» Apri l 1SS3 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r . .1. V A N  te 

Zutfen, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
tc bekomen, tegen betaling van f 2.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 5J ' ° i 1S83, des voormiddags ten 
9 ure. 

Utrecht, den 16*» Apri l 1883. 

Gedrukt bij  0. W. van der  Wiel &  C"., te Arnhem. 
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r . \V. VAN ' T }('./. 
Bureau r e van Architectur a el Amicitia ; N , 

C. li . S S cn A. \V. . 

Stukken cn correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren1 aan 
den , Prinsengracht  te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentieïi aan hut Bureau van  Opmerker, 
t \"° .  tc Arnhem. 

.W.W. 
Al! '  l ' \ T  per  maanden of wel /es gulden per jaar  hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
ƒ7 .50 en e f —, hij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte cn
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend hij  contante betaling te bekomen, 
ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

(A. et A.) E . 
Nu de opening van de Tentoonstelling aanstaande 

is, zullen onze lezers het zeker  aangenaam vinden , dat 
wij  ons instaat zagen gesteld, een tweetal extra platen 
met afbeeldingen daarvan aan dit nommer toe te voegen. 
Wij  zijn overtuigd, dat zij  de opofferingen, die de ad-
ministrati e zich daarvoor  getroosten moest, op prij s 
zullen stellen. 

e eerste plaat geeft een afbeelding van den hoofd-
gevel van de Tentoonstelling, een ontwerp van den 
Franschen architect Fouquiau. 

l deze gevel niet aan de hoogste eischen der 
esthetica voldoet, kan men er  toch , dank zij  zijn reus-
achtige afmetingen, een zekere monumentaliteit niet 
aan ontzeggen. Een houten geraamte vormt de kern, 
die deels met als marmer geschilderd linoleum beplakt 
is, deels met gipsen ornement is opgetooid. t gipsen 
ornement is met meesterhand geboetseerd, vooral wat 
de olifanten en de menschelijke figuren betreft. n het 
ornement is een ruim gebruik van slangen-figuren ge-
maakt. 

t , dat tusschen de twee  is uitge-
spannen, heeft insgelijks een houten geraamte en is met 
helder  rood geschilderd linoleum, met verschillende 
dessins bewerkt, beplakt. e fond , onder  het
is  op linnen geschilderd. 

e tweede plaat geeft eenige schetsen van de Ten-
toonstelling te zien. 

Bovenaan vindt men links een paviljoen, geheel van 
tur f in Arabischen stijl opgetrokken, dat door  den heer 

, turfhandelaar  te Amsterdam, geëxposeerd wordt. 
e ontwerpers, de heeren W. Wilkens en G. van Arkel , 

hebben hier  getoond, wat men al niet van het nationaal 
product kan maken. 

e heeren zijn ook de ontwerpers van de siga-
retten-etalage des heeren Borger  te Amsterdam , en die, 
in n geest behandeld, een aangenamen indruk 
maakt. Ook de sigarenkiosk van dezelfde hand, die 

: bovenaan ter  rechterzijde is afgebeeld, doch eenigszins 
gewijzigd is uitgevoerd, is in dezelfde vormen ge-
houden. e heeren s en Nieuwenhuijzen 
zullen daarin hun geurig product etaleeren. 

n het midden van de plaat ziet men de twaalf meter 
hooge etalage van den heer  Bootz, eigenaar  van de 
vanouds vermaarde Amsterdamsche likeurstokeri j e 

e Fleschjes". e e kolom is geheel van li -
keurflesschen en kruiken samengesteld, terwij l bovenop 
de e Fleixhjes"  prijken . e profielen van kapiteel en 
basement zijn van verguld en geschilderd zink, terwij l 
het pedestal met blank-eikenhouten vaten, met gebeeld-
houwde klampen, jukken, en duigen van nikkel voor-
zien , getooid is. c eigenlijke etalage bevindt zich in 
de flesschen, die zich op de vaten bevinden , en die 
in mos verscholen zijn. t pedestal is met roode stof 
met vergulde franje, kwasten, enz. bekleed, terwij l 
hier  en daar  vroeger  behaalde medailles zijn aange-
bracht. t geheel strekt den ontwerpers, den heeren 
W. J. Vuij k en J. 1'. F. van , tot eer. 

Voor  de firma  Guillot en Smit, steenhouwers te Am-
sterdam, ontwierpen dezelfde heeren een grafmonument, 
dat wij  afbeelden, en dat deels in wit marmer, deels 
in blauwe steen werd bewerkt. 

Onderaan de linkerzijd e der  plaat ziet men het pa-
viljoen , dat door  de hoofdstad des s op het ten-
toonstellingsterrein is opgericht. t bevat, behalve 
een ruime voorhal, drie vertrekken van 8 bij  8 meter. 

t is in zoogenaamden vakwerkbouw uitgevoerd. e 
wanden bestaan uit holle steen van , ter-
wij l het houtwerk een bruinen toon heeft en met rood 
en groen is afgezet. t gebouw wordt door  de kei-
zerskroon van het Amsterdamsche wapen afgedekt. t 
schoonste sieraad van dit paviljoen zijn de schilder-
stukken , in den gevel aangebracht. n het midden 
bevindt zich een gezicht op Amsterdam van de , 
door  den heer  J. A . t zeer  fraai gepenseeld. : 
kolossale stuk , 3 bij  6 meter  groot, wordt omlijst d
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een viertal figuren, door  de heeren E. S. Witkamp 
Jr . en N. van der  Waaij, oud-leerlingen der -
demie voor  Beeldende kunsten , op hun bekende mees-
terlijk e wijs geschilderd. Wij  achten ons gelukkig, 
door  het aanbrengen van schetsen dezer  figuren in den 
rand der  plaat, onzen lezers daarvan een denkbeeld te 
kunnen geven. e eerste figuur  is de Zeevaart, dc 
tweede dc Ainstel, de derde het J en de vierde de 

. Ook het aloude koggeschip cn het wa-
pen der  gemeente prijke n in den gevel. liet ontwerp 
van dit paviljoen is van de hand des heeren A. W. 
Weissman. 

t andere paviljoen is dat van Z. . den , 
door  den heer . F. Ehrhardt ontworpen. n sier-
lijk e n gehouden , is dit paviljoen 
zeer  net uitgevoerd. n weet, dat het dc collec-
tieve inzending van een vijftigta l industricclen vormt. 

e metselwerken zijn van kunststeen , terwij l ook de 
meeste ornementen van dit materiaal vervaardigd wer-
den. t koninklij k wapen en de kolomkapiteelen zijn 
van bergsteen , en dc kolomschachten van rood mar-
mer. Een wapen van , in glasmozaïek, is in 
den topgevel geplaatst, cn elegante cretes van gedre-
ven zink versieren het dak. t fraaie glasschilder-
werk van den heer  Van i te d zal ze-
ker de aandacht trekken. Wie meer  bijzonderheden 
van dit paviljoen wil weten, verwijzen wij  naar  den 
specialcn catalogus, die met illustratio n voorzien is, en 
die door  den ontwerper  verkrijgbaar  zal worden gesteld. 

(A.etA.) E T N . 

Wij  ontvingen van onze correspondeerende leden 
hunne gewone driemaandclijksche verslagen, die wij 
onder  dc rubriek „d e Bouwkunst in Nederland"  ach-
tereenvolgens zullen mcdedeelen. 

Onze correspondent te Groningen meldt ons: 
„Een verslag te schrijven over  den toestand, waarin 

de bouwkunst in een zeker  gewest zich bevindt en 
wat er  omtrent hare ontwikkeling valt waar  te nemen — 
voorwaar eene niet gemakkelijke taak. c schrijver 
van een dergelijke „  Ausstelling"  heeft de volgende hoofd-
bezwaren tc overwinnen: l e moet hij  zich sterk gevoe-
len om als  te kunnen optreden, daarvoor 
is noodig een verleden van arbeid en studie, en een 
onbevangen blik ; 2: moet hij  zich weten te verheffen 
boven de heerschende opinie of plaatselijke eigenliefde, 
wanneer  dezen z. i. in strij d zijn met de waarheid. 

Wat het eerste bezwaar  betreft — ik zou met den 
r  Van n kunnen zeggen:

 doch daar  men over 
dit beweren van den r twijfelachti g heeft ge-
lachen , durf er  niet in ernst mee voor  den dag 
komen. k heb echter  ten laatste steun gevonden in 
de wetenschap, dat het Bestuur  van  mij  een-
maal als correspondeerend lid heeft aangewezen, en 
ik dus  aan de daarbij  gestelde verplichtingen 
moest voldoen. 

Wat nu het tweede bezwaar  betreft, dit is voor  mij 
geen bezwaar. Busken t antwoordde eenmaal op 
de vraag, waarom hij  niet in Nederland kwam wonen : 
dat het voor  eene goede beoordeeling beter  is de dingen 

 te bezien. j  had nooit met de heeren, 
wier  werken hij  te beoordeelen  vandaar 
kon hij  onpartijdi g zijn. 

Ook ik sta in deze op gelijk standpunt: de archi-
tecten cn bouwkundigen te Groningen (eigenlijk noemt 
zich hier  elke huisjesbouwer /), wier  werken 
ik te beoordeelen heb, zijn mij  allen gelijk; ik heb 
nimmer met de heeren gedineerd , — ja zelfs minder 
dan dat niet. En wat nu de plaatselijke eigenliefde 
enz. enz. betreft, het is zeker  een niet zoo onbelang-
rij k bezwaar  te achten. Wanneer  in eene gemeente de 
bouwkunst sinds jaren zoogoed als niet beoefend is, 
en er  komt dan verandering, verbetering, dan is het 
eene alles behalve aangename taak, dc producten, die 
tot het noemen van deze verbetering hebben aanleiding 
gegeven, op zich zelf staande, te moeten afkeuren. 

n treft zoodoende niet alleen hen, die tot heden als 
 doorgingen, maar  ook de algemeene opinie 

zal u minstens van iets minder  aangenaams bcschul-
gen : — „zij n onze gebouwen uit den laatsten tij d niet 
mooi , vooral tc rekenen met wat in de laatste 25 
jaren hier  (cn elders) is voortgebracht?"  — zoo zal 
er  met veel waarheid tot grond worden uitgeroepen! 

r  ook buiten dezen invloed zal ik mij  heden , en 
in het vervolg, trachten te houden , wetende , dat het 
Bestuur  van  slechts eene geregelde beschou-
 wing verlangt van hetgeen cr  tc Groningen op bouw-
kunstig gebied belangrijks te aanschouwen

k zal mij  zooveel mogelijk tot het bespreken der 
j  voortbrengselen op zich zelf bepalen. Er  wordt, bij 
j  de tegenwoordige ontwikkeling der  bouwkundige lite-
 ratuur , door  „d e ontwerpers"  van diverse bouwpro-

: ductcn, zóóveel ge... — u weet wel! — dat de archi-
tect meesttijds zeer  geschikt buiten beschouwing kan 
blijven, bij  het beoordeelen van zijn werk. 

Om den lezer  in mijnen krin g in te leiden, kan het 
wcnschelijk geacht worden hem met enkele, meer  in-
tieme bijzonderheden bekend te maken. t eerste ver-
slag zal daaraan verder  grootendecls gewijd zijn. 

k verdeel mijne beschrijving in drie tijdperken. 
t eerste tijdperk van onze moderne architectuur 

zou ik kunnen aanduiden met de vrijwel algemeen be-
kende benaming: timmermansbazcnarchitcctuur. t 
tijdper k is nog niet uitgestorven, doch zijn bloeitijd is 
voorbij . Wij  zouden , in deze afdeeling blijvende, nog 
kunnen spreken van een monumentaal en ccn meer 
pittoresk gedeelte t monumentale in deze kunst-
uiting heeft zijn glanspunt bereikt in het woonhuis van 
den industrieel Scholten, terwij l het pittoreske zich 
heeft weten op te werken tot dc vormen, aangebracht 
aan ccn drietal woonhuizen aan den , 
die zóó uitmunten door  artistieke bewerking in vorm, 
en ook in kleur, dat eene beschouwing van deze pro-
ducten van een onbegrensd genie, aan beoefenaren der 
bouwkunst, ccne reis naar  Groningen ruimschoots zou 
beloonen — vooral bij  maneschijn! 

t tweede tijdperk zou ik kunnen noemen (óók voor 
elders toepasselijk): de leer  der  oppervlakkigheid ot 

e worden bedoeld  pro-
ducten onzer  bouwkunst, waar  de zin naar  een „aan-
genaam"  , aantrekkelijk uiterlij k (aantrekkelijk vooral 
voor  den leek) bij  het ontwerpen als  gedachte 
heeft voorgezeten. Een zekere smaak voor  rangschik-
ken en eenig gevoel voor  goede proporticn zijn hierbij 
vereischten. 

r  zal gevoelen, dat wij  hier  te doen hebben met 
eene niet gering te schatten uiting onzer  bouwkunst 
in het algemeen. Verreweg het grootste deel ook van 
de meest belangrijke gebouwen, die hier  — en elders — 
werden gesticht, zijn in den genoemden stijl ontworpen; 
nu en dan met meer  of minder  esthetische waarde. 

n Groningen heeft deze vorm van architectuur  in 
den laatsten tij d groote vorderingen gemaakt; de pro-
portion verbeteren aanmerkelijk, en vooral de versie-

ringen beginnen meer  en meer  af te wijken van
ornementen, waarmede oudtijds dc bekende kermis-
kocken werden „mooi "  gemaakt. Ja , cr  zijn in den 
laatsten tij d enkele gebouwen verrezen, waartegen de 
versieringen bepaald  zijn aangeplakt. 

Een drietal gebouwen (villa's) aan het n , 
staan in deze ontegenzeglijk bovenaan. Bij  het be-
schouwen van één dezer, bewoond door  den heer 
Fcith , kunnen wij  zien , dat de architect met een artis-
tieken aanleg is bedeeld. k heb welcens eenige spijt 
hooren uitspreken over  het feit, dat de ontwerper  dezer 
gebouwen al zijne werken geheel doet bepleisteren. 

. i. is dit onjuist ingezien: — de geoefende hand 
van dezen architect moet zich beter, ruimer, „losser" 
kunnen bewegen, wanneer  zij  zich bijna uitsluitend 
door  heeft tc werken, dan wanneer  er 
b.v. rekening zou moeten worden gehouden met eenige 
verdeeling in het metselvcrband, of mogelijk wel om 
constructief waar  te zijn ! 

Bij  de werken van dezen architect nog even stil-
staande (en dat is niet overbodig, want zijn optreden 
in Groningen heeft tén goede gewerkt), noemen wc het 
nieuwe woonhuis van Jhr. Van Panhuys. t gebouw 
is minder  gelukkig geboetseerd dan de villa des heeren 
Feith. t daartegenoverstaande gebouw (woonhuis 
van den heer  Grocneveld) heeft, in den hier  bedoelden 
zin, veel goeds, doch het middengedeelte is zóó ge-
brekki g , dat het goede in dc vleugels op den achter-
grond geraakt. n kan dit den architect maar  voor 
een gering deel wijten , omdat het altij d eene ondank-
bare taak is, een ontwerp te moeten leveren met 
inachtneming van bestaande motieven. 

t grootste aantal gebouwen van verschillenden aard 
en van eenig aanbelang, die hierterstede in den 
laatsten tij d verrezen zijn (en dit aantal is vri j  groot, 
door  dc uitbreidin g , die onze stad ondergaat na het 
slechten van de vestingwallen!), moet ik verder  in dit 

 indcelen. n een volgend verslag hoop 
ik gelegenheid tc vinden, enkele dezer  bouwwerken en 
détail te bespreken. 

t  of  architectuur, d. w. z. waar 
de wetenschap en de kunst hebben samengewerkt, 
waar  cn  zich presenteeren in hunne 
meest  cn tegelijk  hoedanigheid — ziet, 
mijnheeren, in Groningen is  bouwkunst tot heden 
onbeoefend gebleven. h laat ik cr  bijvoegen: ge-
lukki g zijn er  verschijnselen te ontwaren, die ons doen 
vertrouwen, dat ook hierin iets tc wachten is. 

c Staat gaf een goed voorbeeld door  den bouw 
van ccn kantoorgebouw voor  kadaster  en hypothcek-
bewaring, — natuurlijki n middeleeuwsche renaissance 
(of z. g. , maar  niettemin een merk-
waardig architectonisch stuk werk. Verder  mag hierbij 
niet ongenoemd blijven een villa in het Zuiderpark . 

k wacht op een  bouwwerk van den architect, 
vóór ik dit ontwerp nader  bespreek), cn ten slotte noem 
ik gaarne het nieuwe e Schoolgebouw op het 
Schoolholm , dat uitmunt door  een puntige detailleering 
en over  het geheel ten bewijze strekt, dat wij  hier  tc 
doen hebben met een weldoordacht plan. Architect 
van dit gebouw is — meen ik  de heer  Freem te 
Arnhem. 

n mijn volgend driemaandclijksch verslag denk ik 
enkele bouwwerken, thans nog gedeeltelijk in aanbouw, 
afzonderlijk te beschrijven. t nieuwe schouwburg-
gebouw, de studentensociëteit  een paar 
gemeentelijke gebouwen cn enkele woonhuizen, zullen 
dan in aanmerking kunnen komen." 

Onze correspondent te Assen meldt ons: 
„Evenals de meeste provinciën des lands, kan ook 

e gewagen van dc uitbreidin g der  verschillende 
steden en „plaatsen" , wel niet in die mate als dc rijker e 
provinciën, maar  toch zoo, dat ze de aandacht trekt. 

Vooral de hoofdstad Assen breidde zich belangrijk 
uit , en aan de t en den Beilerweg zijn tal 
van nieuwe gebouwen verrezen. e aan den Beilerweg, 
in dc onmiddellijk e nabijheid van het bekende Sterren-
bosch , en omringd door  sierlijk aangelegde tuinen, 
trekken vooral de aandacht om hun schoone ligging. 

l dc meesten van tamelijk cenvoudigen aard zijn , 
zijn er  toch enkelen bij , die een meer  dan gewoon 
uiterlij k hebben. Een vooral , dat door  verschillende 
avant-corps , overstekende daken , verandahs, balkons 
van dc grilligste vormen een tamelijk rij k effect maakt, 
is niet kwaad, hoewel het te bejammeren is, dat de 
distributi e van den plattegrond zeer  weinig bestudeerd 
is, en de details alles te wenschen overlaten. Er  was 
van dit gebouw, dat geheel vrijstaat, en door  schoone 
wandelingen omringd wordt, veel te maken geweest, 
wanneer  het aan betere handen ware toevertrouwd 
geworden. 

Een ander  gebouw, niet verre van het genoemde, 
is in baksteen opgetrokken , en dit is , wat behandeling 
betreft, in vele opzichten gelukkiger  geslaagd. Een 
goede indeeling gaat daar  met soliede constructie cn 
bijzonder nette uitvoering gepaard. 

n den regel w ordt hier  niet zeer  smaakvol gebouwd, 
terwij l ook de constructiën dikwijl s zeer  gebrekkig zijn. 

Al s een staaltje, hoc men zich hier  somtijds redt, 
alleen om maar  van buiten iets te vertoonen, dat in-
wendig niet bestaat, moge het volgende dienen. Bij 
een pasgebouwd huis had men, hoewel het een burger-
woonhuis was, een zeer  brcede deur  aangebracht met 
ccn raam ter  wederzijde. 

e deur  is slechts schijn, want de helft kan 
maar  open. c andere helft komt in de kamer uit, 
cn is dus loos. e rui t van het bovenlicht, dat ook 
half in de kamer uitkwam, was zwartgeschilderd! 
O waarheid! 

Behalve de gebouwen, die ik reeds noemde, verrezen 
hier  in den laatsten tij d eenige woonhuizen, ccn groote 
bocrenhuizing, het reeds in  behandeld 
nieuw gedeelte van het Gouvernementsgebouw , enz. 

Op het platteland bepaalde zich dc bouw in den 
laatsten tij d tot die van scholen, en enkele kleinig-
heden , terwij l bij  de kolonie Veenhuizen uitgebreide 
waterstaatswerken, als huizen, bruggen, wegen enz. 
worden uitgevoerd." 

Onze Utrechtsche correspondent schrijft ons: 
„Gaarn e voldoe ik aan uw verlangen. 
n aansluiting aan hetgeen ik reeds mededeelde 

omtrent een woonhuis aan dc , vermeld ik 
nog een en ander  van een paar  andere, niet ver  van 
het eerste gelegen. 

t ik met lof gewagen van het eerste, minder 
aangenaam verrast werd ik door  dc anderen , misschien 
wel, omdat ze zoo geheel verschillend van karakter 
zijn. t eene is groot en rijzig , het andere is klein 
en gedrukt. Beiden missen het schilderachtige, dat 
men gaarne aan wel aaneengesloten , maar  aan geen 
rooilij n gebonden gebouwen zou willen zien. 

t grootste heeft ccn overstekend dak, waarvan 
de goot op ongeveer  ccn halven nieter  van den onder-
kant is aangebracht. Wij  vinden nergens anders de 
gevel door  eenige schaduwgevende lij n verdeeld. Slechts 
is hier  cn daar  figuurwerk  van zwarte steen toegepast. 

t eenige, wat den platten voorgevel cenigszins breekt, 
is een uitbouw van drichoekigen grondvorm, in over-
eenstemming waarmede de dakvensters behandeld zijn. 
Verder  zijn de gevels van roode baksteen opgetrok-
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ken, terwij l tegel versieringen boven en onder  dc zeer 
onregelmatig geplaatste ramen zijn aangebracht. Ook 
diamantgewijs bewerkte eiken stukken dienen tot ver-
siering. 

e ontwerper  van dit gebouw schijnt „ a tout prix " 
naar  oorspronkelijkheid gestreefd te hebben, zeker  een 
kenmerk van onzen tijd ! 

t andere staat met zijn gedrukte verhoudingen j 
zeer  nederig naast zijn buurman. e gevel is van 
baksteen met ruime toepassing van Bentheimerstcen. 

e tamelijk groote voorsprong aan den gevel is niet 
gelukkig opgelost. Ook dunkt het mij , dat dc lijstt e 
weinig overstek heeft. 

e twee gebouwen dingen beiden naar  den prij s 
van ƒ 1 0 0 0, uitgeloofd voor  den schoonsten gevel. 

Er is nog voor  vij f woonhuizen op het terrein plaats, 
en de eigenaar  zal, naar  men verneemt, tevens als 
beoordeelaar  optreden, 't s te hopen, dat de man 
een goeden smaak heeft. 

Nog werden vele woonhuizen op speculatie gebouwd, 
voornamelijk in de nieuwaangelcgde straten terzijde 
van den Biltschen straatweg, terwij l ook drie woon-
huizen aan den l verrezen. Zij  dragen allen 
het bewijs, dat hunne ontwerpers onbekend waren met 
de eischen der  schoonheidsleer. 

Er is een begin gemaakt met het verbouwen van 
het concertgebouw van het Park Tivoli . Voornamelijk 
zal daaraan een betere toegang en een nieuwe koffie-
kamer worden toegevoegd. k kan met recht onder-
stellen , dat deze gebrekkige inrichtin g vele verbeterin-
gen zal ondergaan. 

t de restauratiewerken aan de Jacobikerk vor-
dert men wel. e pijler s en gewelven zijn afgebikt 
en opnieuw bekleed. e kosterswoning, die tegen de 
kerk was aangebouwd, en waardoor  een paar  ramen 
voor  de helft werden bedekt, is afgebroken. 

t meubilair, voor  het grootste deel uit de X V F 
eeuw, zal worden hersteld en gecompleteerd. 

e herstellingswerken aan de kloostergang vorderen 
zeer  langzaam, en die aan de k zijn nog niet 
hervat, hoewel dat nu misschien , dank zij  den kunstzin 
van een vermogend ingezeten, spoedig zal gebeuren. 

t Vreeburg — waarlangs sinds ecnigen tij d de -
kade tot aan de Catharijnebru g werd doorgetrokken en 
waarvoor  de laatste overblijfselen van 't oude kasteel 
werden opgeruimd — zal nog vele veranderingen moeten 
ondergaan, om datgene te worden, wat men er  zich 
van voorstelt. n wenscht nl. eenige huizen, waar-
voor  de grond door  de gemeente vroeger  in erfpacht 
werd afgestaan, op te ruimen. e erfpacht is nog 
een uitvloeisel van het voorrecht, dat voor  een paar 
eeuwen enkele kooplieden hadden, om op die plaats 
met hun tenten te staan. r  verkregen zij  verlof, 
daar  houten gebouwen te stichten, en eindelijk ver-
kregen zij  den grond tot opzegging toe. Sinds dien 
tij d zijn de eigenaars dikwijl s verwisseld, en de tegen-
woordigen weigeren van den grond afstand te doen. 

s zouden processen hieruit moeten zijn gevolgd." 

N N  EN . 
t  bevatte dezer  dagen een -

stoppelig artikel : s 
van eerlijk te verklaren, dat alleen de onverzadelijke 
geldzucht der  moederlandsche kiezers en de onbegrensde 
kruipzucht der  Wetgevende t de oorzaak zijn van 
het gebrek aan verbeterde gemeenschapsmiddelen in 

, neemt dat blad de toevlucht tot allerlei ellen-
dige voorwendsels. 

.
 E i ! En heeft 

men deze dan niet te Amsterdam, b.v., waar  het

 toch geen vreemdeling is? of in ? 
of in Algerië? Er  zijn daar  betrekkelijk niet veel meer 
spoorwegen dan in ë ? 

2".

 Och kom! de mailreis duurt veertig da-
gen ; de reis van Batavia naar  Soerabaia drie, naar 
Padang twee. Sinds cen-en-veertig jaren wisselt men 
brieven tusschen n g en Buitenzorg over  den 
aanleg van spoorwegen in onze overzeesche bezitting, 
en nu komt het  met onovertroffen kwade 
trouw den tragen aanleg van de spoorwegen in ë 
verklaren door  de lange reizen! t het zijn lezers 
voor  idioten? 

„E r is,"  zoo heet het, volgens het Overzicht der  pers 
van den dag in de  van 2r  Apri l 
j l. , „op Java geen gelegenheid om geschikt personeel 
aan te werven. e ingenieurs, dit spreekt wel van-
zelf, worden op Java niet opgeleid. r  ook het 
mindere personeel , dat onder  toezicht van de bestu-
rende ambtenaren de werkzaamheden leidt, is slechts 
in geringe hoeveelheid en hoedanigheid verkrijgbaar . 

e n schijnt voor  die soort van werk-
zaamheden minder  geschikt; men moet zich dus behel-
pen (daar  toch niet alles uit Europa kan worden ont-
boden) met hetgeen er  toevallig op Java beschikbaar 
is aan Europeanen van minderen rang , dikwijl s van 
minder  allooi." 

t is weder  alles even onoprecht. Als men in het 
moederland goede betaling waarborgt, kan men zoo-
veel geschikte ingenieurs en opzieners verkrijgen als 
men wil. ë verkeert ook op dit punt niet in een 
„exceptioneelen toestand."  Voor  de spoorwegen is 
evenveel liefhebberij  als voor  onderwijs, waterstaat, 
mijnwezen, stoomwezen, enz. Onder  de -
peanen zijn ook zeer  geschikte sujetten, die slechts ver-
langen niet behandeld te worden met dc minachting 
van het  c. s. 

e Europeanen in ë zijn , tenminste in twee op-
zichten , van veel beter  allooi dan de batig-slot-lievende 
moederlanders, want het zijn geen klaploopers en hui-
chelaars. 

4'.
t allergrootste bezwaar tegen een  spoor-

wegaanleg is echter  de gewone arbeider  zelf. Vergelijk 
den Europeaan, die gewend is met die soort van werk 
om te gaan, met den krachteloozen Soendaneeschen 
koelie!" 

Alles weder  even trouweloos. e „krachtelooze"  Soe-
daneesche koelie loopt met een zware vracht van Ba-
tavia naar  Buitenzorg, een afstand van zestig kilometer, 
en is binnen het etmaal terug!! e s is nog 
minder  „krachteloos."  En men kan het gemis van 
kracht immers vergoeden door  het getal. Aan den 
mond van den stroomleider  der  Solo-rivier  (in 1851) 
en in Grobogan (1861) had ik dagelijks vierduizend koe-
lies , die ieder  drie vierden van een teerling-el groef-
steen braken of een teerling-el grond ontgroeven en 
op eenigen afstand vervoerden. t geeft 120,000 teer-
ling-el in een maand, en daarmede kan men menigen 
kilometer  spoorwegdijk opwerpen. 

Al s de zaak der  vrijarbeider s moet worden bepleit, 
tapt het  uit een geheel ander  vaatje. Neen, 
ons gedrag blijf t afschuwelijk. e heer e Casembroot 
heeft erkend, dat Nederland zijn spoorwegen van de 
Javanen heeft ontvangen, om te zwijgen van andere 
ontvangsten en den diefstal van 850 millioen, niet on-
bekend aan het  van 26 i jl . En Ne-
derland bezat reeds kostelijke waterwegen , Java wei-
nig. Nederland is rijk , ë arm. Nederland had op 

elke 100 inwoners reeds in 1873 44 meter  spoorweg. 
Java zou, volgens dien maatstaf, £ 7000 kilometer 
hebben moeten bezitten in 1873 , en het heeft nu
650 , waarvan ongeveer  de helft particulier  is. 
En het  durft met een  zich 
verheffen op hetgeen de Staat deed. „Va n de Ooster-
lijnen kwam achtereenvolgens in exploitatie een lengte 
van 281 . Van de Westerlijnen werden in exploi-
tatie gebracht 57 " e mild! 338 ! Soe-
matra, veertien malen zoo groot als Nederland, heeft 
vij f kilometer!! Bantan had in 1881 760,000 inwoners, 
zonder  een enkelen meter  spoorweg. t verloor 
daarna bijna een vierde zijner  bevolking door  koorts 
en gebrek. 

e ramp had, althans ten deele, bezworen kunnen 
worden door  betere gemeenschapsmiddelen. 

Nederland heeft een bevolkingsdichtheid van minder 
dan zevenduizend inwoners op de vierkante geogra-
fische mijl ; Bagelen, Japara en andere gewesten heb-
ben een veel sterker  bevolkingsdichtheid, maar geen 
enkelen meter  spoorweg. 

e e Staatsspoorwegen werpen vier  tot vij f 
ten honderd af, de moederlandsche één. n kan zich 
niets schandelijkers denken dan de ontkenning, dat wij 

ë verwaarloozen. e oorveeg, ons door  de En-
gelschen op Nieuw-Guinea gegeven (zie
17 April) , terwij l onze g „voor zijn pleizier"  in 
Engeland was, schijnt bij  het dikhuidige
geen schaamte en zucht tot beterschap te hebben op-
gewekt. Wij  hebben die oorveeg verdiend, gelijk nu 
opnieuw blijk t uit het meest gelezen blad van Ne-
derland. 

 24 April , '83. 
S. E. W.

J TOT G
. 

 25  1883. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering heeft geopend, 
worden door  den Secretaris de notulen van de voor-
gaande vergadering gelezen en tevens medegedeeld dat 
in antwoord op een schrijven van de Afdeeling Am-
sterdam , inhoudende verzoek om de verslagen van de 
vergaderingen het eerst aan het
en niet aan  op te zenden, bericht is ge-
zonden, dat het Bestuur  steeds in dien zin heeft gehan-
deld , en de verslagen aan  niet door 
het Bestuur  worden verstrekt. 

e Afdeeling heeft aan de Commissie, door  de 
j  benoemd in zake de oprichting van een 

maatschappelijk gebouw , een schrijven gericht, waarin 
om nadere inlichtingen verzocht wordt en waarbij  eenige 
bezwaren opgenoemd worden ten opzichte van het 
voorstel tot oprichting, waarover  de commissie het 
oordeel van de Afdeelingen had gevraagd. Op dit 
schrijven is een antwoord van den Secretaris, s 

, ingekomen, dat door  den Secretaris wordt voor-
gelezen , en waarin medegedeeld wordt, dat de com-
missie van oordeel is dat vele fabrikanten en agenten 
in bouwmaterialen gaarne de kosten zouden dragen, 
om in de gelegenheid gesteld te worden tijdelij k of 
permanent te exposeeren. e groote behoefte aan een 
gebouw voor  doorloopende expositie was vooral ver-
leden jaar  gebleken, toen de tentoonstelling gehouden 
werd. t meerendeel der  agenten was niet in het 
bezit van eigen winkels of magazijnen en de huurwaarde 
dezer  panden deed velen afschrikken hunne materialen 
uit te stallen. 

e prijzen zijn, blijkens een voorloopige berekening, 
gesteld als volgt: 

Per '  oppervlakte voor  1 maand ƒ 16 
„  „  „ „  2 maanden „  16 
„  „  „  „  3 - .. '7 
., „  „  4 18 

5 » 19 
6 „  „  20 
7 21 
8 „  „  22 

„  „  9 >. 23 
10 „  „  24 

n .. » J „  „  24.50 
 », it  12 „  „  25 

Uit deze cijfers en verschillende berekeningen blijkt , 
dat door  verhuring van de helft der  beschikbare plaats-
ruimte, reeds de kosten zullen gedekt worden. 

Velen exposeeren gaarne beeldhouwwerken voor  ge-
bouwen bestemd, om die zoodoende onder  het oog 
van alle architecten te brengen. n guldens 
worden jaarlijk s door  agenten en fabrikanten besteed 
voor  reclame, die zij  gaarne op deze wijze zullen betalen. 
Ook de boekerij  zai een meer  waardige plaats ontvan-
gen en is eenmaal de zaak in orde, dan zal er  ook ge-
legenheid zijn tot verzending van boekwerken naar  de 
buitenleden. s is door  de Afdeeling Amsterdam 
in een schrijven aan het Bestuur  der j  erop 
aangedrongen, de Bibliotheek een meer  waardige plaats 
te geven. 

e Commissie heeft zich degelijk rekenschap gege-
ven van de levensvatbaarheid van de zaak. Zij  is van 
meening, dat met deze onderneming zelfs winsten be-
haald zullen worden, en blijf t gaarne bereid, zoo noo-
dig verdere inlichtingen aan de Afdeeling te geven. 

Na lezing van dit schrijven merkt de Penningmees-
ter  op dat, naar  zijn oordeel, de berekeningen 
wel juist zijn, maar  hij  niet gelooft, dat die per-
manente expositie de advertentiën zal vervangen en 
dat het maatschappelijk gebouw in hoofdzaak een 
Amsterdamsch belang is. Algemeen was men van 
gevoelen om der  commissie te berichten, dat de Af-
deeling het in principe eens was met de oprichting, 
maar  het een punt van overweging moest zijn, 
of de leden in en buiten Amsterdam dezelfde contri-
butie moesten betalen; dat het wel een algemeen, 
maar  speciaal een Amsterdamsch belang zou worden. 

a werden de heeren Stoeller  en Van Wade-
noyen, de eerste als afgevaardigde, de tweede als plaats-
vervanger  voor  de a. s. g der -
schappij  gekozen. Beide heeren lieten zich de keuze 
welgevallen. 

Bij  acclamatie werden de heeren E. Scheltema van 
Nijmegen en . W. Smijtink te Oosterbeek als leden 
aangenomen. 

n de vraagbus waren de volgende vragen gevonden: 
1. Wat is de oorzaak dat bij  gevoegd muurwerk 

dc baksteenen dikwijl s na een kort tijdsverloop afschil-
feren , terwij l men dat bij  oude bouwwerken niet be-
speurt ? 

2. e is het mogelijk gevelankers aan te brengen 
wanneer  de gebouwen gereed zijn ? e bevestigt men 
die aan de binten, wanneer  dc plafonds gereed zijn en 
is dit wenschelijk? 

Omtrent de eerste vraag deelt het lid Boerbooms 
mede, dat hij  een dergelijk geval had gehad bij  een 
tuinmuur , die van goede boerengrauwe steen was ge-
metseld met trasspecie en gevoegd met Portlandsche 
cement. j  was van oordeel, dat dit soms kon wor-
den toegeschreven aan te sterke specie, maar  in 
hoofdzaak zijn oorsprong had in de thans van min-
der qualiteit gefabriceerde steensoorten. Tegenwoordig 
worden ovens geëxploiteerd met klei, die niet geschikt 
is voor  steenfabrikage, namelijk de zoogenaamde save-
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lige klei. r  het groote verbruik van de laatste 
twinti g jaren, gaat men bij  de oprichting niet altij d te 
rade met de kleisoort, maar  worden de ovens opge-
richt waar  slechts kleigrond te vinden is, omdat de 
gefabriceerde steenen toch hunne afnemers vinden. t 
keuren van steen is daarom volgens spreker  een van 
de lastigste vraagstukken voor  den architect, en voor 
belangrijke bouwwerken zou het zaak zijn , zich eerst 
op de plaats zelve te overtuigen van grondstof en fa-
brikage. Een goede klank levert geen genoegzame 
waarborg op. t oplettendheid had spreker  het kerk-
gebouw op de Groote t onderzocht, maar  had 
nergens dergelijke afschilferingen bespeurd. 

Volgens oude steenbakkers moest voor  steen- en 
pannenfabrikage de klei zoogenaamd eenige jaren in 
de rot staan , wat tegenwoordig op weinige ovens meer 
geschiedt om de groote vraag naar  het materiaal. 

e heer  Van YVadenoyen bespreekt de vraag of het niet 
wenschelijk is te constateeren, hoe de klei onderzocht 
moet worden en wat de eischen zijn, waaraan goede 
klei moet voldoen , daar  het onderzoek naar  de abso-
lute vastheid van een steensoort nog geen voldoende 
zekerheid geeft. 

e eerste spreker  brengt tevens onder  de aandacht 
der leden hoe het te verklaren is, dat in de baksteencn 
aan sommige bouwwerken van den nieuweren tijd , 
staande scheurtjes komen meestal niet ver  van de hoe-
ken , en meende, dat de oorzaak daarvan te zoeken was 
in het vele gebruik van Portlandsche cement voor  het 
opmetselen van gevels. Spreker  haalde daarbij  dc 
ondervinding aan van professor  Smith uit Weenen, die 
een proef heeft genomen bij  de restauratie van een 
kerkgebouw. r  was een der  kleine torentjes van 
Portlandsche cement gemaakt, dat na eenige jaren, 
waarschijnlij k door  uitzetting dezer  specie, omgeval-
len is. 

Algemeen werd besloten, deze vraag in de vraagbaak-
van het  te plaatsen en op een 
volgende vergadering opnieuw ter  sprake te brengen. 

Omtrent de tweede vraag was men eenstemmig van 
gevoelen, dat het plaatsen van ankers wanneer  het ge-
bouw gereed is , nagenoeg geen nut heeft en niet wen-
schelijk is. e wijze van werken kan alleen toege-
past worden bij  de algemeen in gebruik zijnde figura-
tieve ankers. 

t lid Oucndag verklaart zich, op het aan hem 
gedane verzoek van het Bestuur, bereid de leden in de 
gelegenheid te stellen, het door  hem ontworpen en uit-
gevoerde gebouw van den Vogel- en Plantentuin aan 
den Velpschen straatweg te bezichtigen, welk bericht 
door  alle aanwezige leden met dankbaarheid wordt ont-
vangen. 

Na bepaling van den dag voor  dit bezoek, wordt 
overgegaan tot de bezichtiging van plaatwerken, door 
den heer  Persijn welwillend daartoe afgestaan. 

G . 

Eenige mededingers naar  dc nog versch in het ge-
heugen liggende Noordwijksche prijsvraag achten zich 
gedrongen , na den afloop daarvan het een en ander 
in het midden te brengen. Zij  doen dit zonder  in de 
verte aan eenige critiek of oppositie te denken, maar 
nemen hetgeen geschied is aan als een

s bij  de eerste lezing van het programma stuit-
ten zij  op een groot bezwaar, of liever  gezegd op eene 
tegenstrijdigheid in de bepalingen daarvan. Op de 
eene plaats toch lazen zij: s en l moeten 
wat grootte, distributi e en comfort, uitvoering en archi-
tectonisch karakter  betreft, voldoen aan de eischen, 

welke aan inrichtingen van den eersten rang in onzen 
tij d worden gesteld", en daarna: e gezamenlijke kosten 
voor de uitvoering der  beide gebouwen mogen het be-
drag van ƒ150,000 niet overschrijden". 

e deze twee eischen met elkander  in overeenstem-
ming zouden zijn te brengen was hun niet recht duidelijk . 

e eerste voert het verlangde op tot eene hoogte, die 
wel geacht mag worden te staan aan den top van het-
geen voor  de bedoelde gebouwen verlangd  worden ; 
de andere daarentegen stelt eene som ter  beschikking, 
die aan veel minder  hooge eischen doet denken, eene 
som, welke naar  hun bescheiden meening zeer  ver  blijf t 
van die, welke noodig zou zijn om aan het verlangde 
te kunnen beantwoorden. 

Over  dit onderwerp wenschen zij  niet verder  uit te 
weiden; zij  willen slechts de voor  ieder  deskundige 
blijkbar e strijd , welke tusschen de twee voorwaarden 
bestaat, constateeren, en er  slechts bijvoegen, dat bij  de 
stellers van dit programma dc geldquaestie dc dominee-
rende schijnt geweest te zijn , getuige de bepaling dat 
„Ontwerpen , die met de beschikbare bouwsom geene 
rekening houden, kunnen voor  de bekroning niet in 
aanmerking komen." e bepaling achten zij  uitmun-
tend als zij  in overeenstemming is met hetgeen verlangd 
wordt, maar  zachtst genomen tot verschil van opvat-
ting en misverstand aanleiding gevend, als die daarmede 
in strij d is. 

t is echter  meer  om een ander  doel dat zij  de pen 
hebben opgevat, dit . om te constateeren , dat zij 
hunne stukken hebben terugontvangen zonder in ken-
nis gesteld te zijn met de gronden, waarop hun werk 

 en dat der  bekroonden wel der  bekroning is waar-
dig gekeurd. t hadden zij  niet verwacht, vooral 
niet na al hetgeen over  dit artikel in den laatsten tij d 
is geschreven en gedrukt; zij  stemmen volkomen in 
met hetgeen de heer  VV. C. van Goor, in zijn tweede 
brochure, over  den afloop der  prijsvraag van de „socië-
teit "  tc m op goede gronden in deze 
woorden heeft gezegd: „Elk e mededinger, hoe min 
voldoende zijn antwoord ook is, heeft  te we-
ten  zijn werk als onvoldoende is afgewezen. 

t is volkomen onrechtmatig dat na uitspraak der  be-
oordeelaars . de niet geslaagde mededingers eenvoudig 
hun werk terugontvangen zonder  meer t (name-
lij k het bekendmaken der  motieven , waarop het oor-
deel berust) is de eenige genoegdoening, welke een af-
gewezen mededinger  niet alleen  maar  ook
aangeboden worden. Niemand zal het hem euvel mo-
gen duiden dat hij , als ze hem niet ongevraagd ver-
strekt worden, vraagt, om de reden van afkeuring tc 
mogen kennen Elke mededinger, vooral de niet-ge-
slaagde , moet met die onderscheiding behandeld wor-
den , waarop hij  door  het onvergoldene van bewezen 
diensten aanspraak heeft." 

Nog eens, zij  hadden niet verwacht dat deze zoo 
goed opgezette, zoo flink  en wel besliste prijsvraag zou 
eindigen met deze onaangename ervaring aan dc mede-
dingers te bereiden en dit te minder, omdat het boven 
aangehaalde niet is weersproken, evenmin als hetgeen 
door  anderen omtrent dit onderwerp is gezegd en voor-
gesteld. t dankzegging voor de opneming dezer 
regelen heb ik de eer te zijn 

Namens eenige mededingers 
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 Spoedig zal u het ant-

woord op de gedane vraag geworden. 
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 m u 
E 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

T G 
(Voor  reken lag van den geaeuschsspeijjkeB dient.) 

Op g den 151 i 1883, do» na-
middags ten 2 nro, aan bet Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e haan te Utrecht, 
van: 

k No. 871. 
t onderhouden van-en het doen 

van eenige herstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering der wissels en spo-
ren, behoorende tot het gemeen-
schappelijk station Utrecht. 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Art . 10 van net bestek. 

t bestek ligt van den 24"'° Apri l 1SS3 
ter  lezing aan liet Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  F. SASSEN te 's Hertogen-
bmch, en is op frumn aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 12d'" i 1888, des voormiddags 
ten lü ' / j  ure. 

Utrecht, den 23'"° Apri l 18S3. 

1 n i i i i i i L i v i i 

E
VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S , enz. 

, 

. 
l e koop. 

t BESTUU t E VEN -
P U E G 

bericht dat op de Vergadering van Aandeel-
houders, op 20 t a. c. besloten is, bjj 
eventueels aanvraag N te 
verknopen en wel aan den eersten kooper 
tegen zeer  billjjke n prjjs . 

e te verkoopen terreinen zjjn gelegen aan 
den grooten straatweg van Utrecht naar 
Arnhem, tegenover  het k landgoed 
Oran je-Nassau'soord met prachtigs vergezich-
ten o vr  den n en over  Betuwe' en Veluwe. 

Verdere inlichtingen zijn te bekomen bjj 
het Bestuur  van de Vennootschap E WAGE -

E G te

JACQ . E , 
Secretaris. 

*************************** * 

F — *

= 3- @t- £c0eftetna, = 
, 

 Öeerenstraat. 

, E 
en Stéréolype-lnrieliling 

van G. J. , te Arnhem. 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  «pl i ie. 
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van , Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Pheteilnre-
(raphi e voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne « t r r j u j  pc-iin-  hl  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzcn . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op/rnnro aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
 , heeft zich welwillend belast met het 

feven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Pl i«iol l i t i» icnipl i le , zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 
C3-. J . T : 

Aanbesteding . 
A . C . , Bouwmeester  te Amsterdam, 

zal, namens zjjn Principalen, op Zaterdag 12 
i a. s., des middags te 12 uren, in het 

Gebouw i/'Gee/rink, Singel 530, aldaar, Pu-
bliek Aanbesteden: 

t amoveeren en opbouwen van 
het Perceel, gelegen aan het 

, hiiek Buitenvisscher-
straat N" . 13, te Amsterdam. 

t Bestek en de Teekeningen liggen van 
af den 2d' » i e. k. ter  inzage in het -
kaal van Aanbesteding en ten e van 
den Bouwmeester  voornoemd, r 

n 79. 
e Bestekken zjjn op franco aanvrage 

f 1 per  Exempl. verkrijgbaa r  bjj  den Boek-
handelaar  J. S. E , Paleisstraat 14, 
tc Amstenlam. 

Aanwjjzin g in loco, den 5d™ i 1883, 
des namiddags te 4 uren. 

. 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  dc ('  l i a  p i o n. 

, 
Vlot - en Slijpdeelen enz. 

Prima , 
merk lil< ki.ltnoi 1

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjmeiigingen. 

: en andere , 
per  Wagon of Schee]«lading. 

A B , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de llecren G0O88EN8
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T -
T . 

uit de groeven van 

 1

volgens teekening. 

Vuurvaste Steenen en Vunrkle i enz. 

http://Itoii.rtwre.il
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j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Op g den 15d » i 1883, dei

 tun 2 ure, aan het Centraalbureau
j tot Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bjj  ile ' n te Utrecht, van: 
 No. 372. 

t onderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen 
aan de gebouwen, kunstwerken, 
inrichtingen en verdere werken, 
met uitzondering der wissels en 
sporen, behoorende tot het ge-
meenschappelijk station -
dam . i 

e besteding geschiedt bij  inschrij -
ving, volgens Ar t 16 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2t>"™ Apri l 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r  Jhr . W. T te 

 en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0. 

n worden  aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den S" ,n i 1883, des voormiddags ten 
10 ure. 

Utrecht, den 25"' "  Apri l 18S3. 

S van 
 brengen ter  kennis van be-

langhebbenden, dat de d dier  Gemeente 
zal overgaan tot het verleenen der 

tot het leveren van gas, 
overeenkomstig de daaromtrent in zjjne zit-
ting van 11 Apri l 1883 vastgestelde bepalingen. 

 1
T E P  TE . 

. . 

S N &  C* 3. 
A V E N U E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in  verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

r  ESTEB S van 
 maken bekend, dat de 

voorwaarden voor de 

Uitgifte van de terreinen 
gelegen aan het Noordeinde en van die ge-
legen aan de , met de bijbehoo-
rende grondteekening, tegen betaling van 

ƒ 1.50 verkrjjgbaa r  zjjn ter  Gemeente-Secre-
tari e 3e Afdeeling. 

n worden ingewacht vóór of 
uiterljj k op den 12 i 1SS3, des voormid-
dags te 12 uren. 

Y & .  -
S BOC  Frères, E

, S &  C°, E fc 
cj> by de e en ;
g T>E T  O., S 

Oostzeedjjk 248,

Exemplaren dier  bepalingen zjjn verkrijg -
baar  ter  Stadsdrukkerij , terwjjld e teekenin-

gen en toelichtende Nota, betrekkelp den 
ouw der  Gasfabriek enz., ter  inzage liggen 

op het s (afdeeling Publieke Werken) 
van 1 tot 31  1883. 

e biljetten 'van inschrijving , op zegel ge-
schreven, moeten vóór 22 Juni 1883 des mid-
dags ten twaalf uur  ter  Gemeente-Secretarie 
zjj n ingeleverd. 

N V A N 

S n , 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

E

. 
S van 

 zjjn voornemens op Vrijda g 
den 11 i 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t , n en Stollon 
van den Bovenbouw der te ver-
nieuwen Jankuitenbrug te -
terdam. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-1 
gen op de gewone dagen en uren ter  kennis-1 
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-T'immerhuis te  en zjjn voor 
den prjj s van /1.00 verkrijgbaa r  bj] Wed. 
P. VA N E  ZOON , Boekdruk-
kers aan den Houttuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing 
zal plaata hebben op  den 8
1883, des voormiddags ten 11 ure aan het 
Timmerhui s voormeld. 

Aanbesteding. 
S

 zullen op Zaterdag 12 i 1883, 
des namiddags 2 uur , in het s »de 

 te , gemeente , aanbe-
steden : 

 bouwen eener  School voor 
288 n in het dorp . 

g ƒ 1 6 1 0 0. 
Bestek en teekening zjjn van 1 i e. k. 

ad ƒ 1 — verkrjjgbaa r  ter  Secretarie te //eieren. 
Aanwjjzin g op het terrein zal plaatsheb-

ben 3 uur  vóór de aanbesteding. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

, Burgemeester. 
! , Secretaris. 

 & , 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, n en Aanleg 
Cent raai ve rwarmin g  V en t i lat ie-

h t ingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasoh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

van den meest verschillenden aard. 

a e Steen. 
e  n cl e  t ee k en den, Admin is t ra -

teur s der  Xaamlooze Vennootschap de 

zandsteengroeven van a e 

 de ui ts lu i tende

 Neder land z i j n de 

l i a  ü k 

en de  N. . Z

genieur te Ut rech t , hebben de eer 

aan belanghebbenden bekend temaken, 

z i j  eene actie tot schadevergoeding 

v o or de rechtbank hebhen ingesteld 

tegen de  a T & T 

te Ech te r i i ach, e i g e n a a r» van Zand-

steengroeven te P i l s e n, (gemeente 

Bo l lendor f ) P r u i s e n, en waarvan de 

r . W te -

 de ui ts lu i tende Agent v o or 

Neder land is, en z u l k s om rede die 

F i r m a z i ch niet al leen e igendunke l i jk 

bedient van den naam van a , 

 hunnen steen van P i l sen

 P r u i s e n, onder  van 

a e Steen te verkoopen, 

maar zelfs bi j  annonces in de

ranten  eene al les behalve del icate 

 w i j z e doet u i t komen, a lsof boven-

genoemde Vennootschap, we lke hare 

groeve i n de a e 

 heeft, niet  waren 

e  levert. 

S

Bank ie r . 

 A . , 

. 

, 
. 

F .
. 

E , 

Advocaa t. 

, den 25sten A p r i l 1882. 

H E R B E S T K D Ï N U T 
S van 

/SSt', zullen op Woensdag den 2 i a. s. om 
1 uur  des namiddags, ten Gemeentehuize op 
nieuw aanbesteden: 

het bouwen eener  School (thans 
zonder  speelplaats) met ameub le-
ment enz.  144 leerUngen. 

Bestek en teekeningen, tegen betaling van 
/1-50 bjj  den architect J. .  te 
Goes verkrjjgbaar , liggen op eiken werkdag 
tot den dag der  besteding ter  inzage in het 
Gemeentehuis van Niese en in dat van Oveiand. 

Genoemde architect is bereid, om de noo-
dige inlichtingen te verschaffen, terwjj l de 
aanwjjzing in loco tenzelfden dage des mid-
dags te 12 uren zal plaats hebben. 

Nisse, den 14 Apri l 1883. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

. , Burgemeester. 
J. , Wethouder. 

e boekhandelaar . , k in 
J19, te Amsterdam, levert tot gewone 

prijzen, met kortin g voor  contante betaling, 
of op één- tot driemaandelijksche termjjnen 
alle in het buitenland verschenen cn uittege-
ven N ten dienste van . 
Bouwkundigen, Ornementisten, Beeldhou-
wers, Schilders enz. enz. e termjjnsgewjjze 
betaling is aan te bevelen aan allen, die 
niet genegen groote bedragen in eens té be-
talen, zich tegen geleidelijke voldoening in 
het bezit wenschen te stellen, van een col-
lectie kostbare werken. Catalogussen 

franco. Opzichtzendingen overal heen. 

38 Apri l 1883. E . .69 

E . 
e lezers van dit blad zullen zich herinneren dat, 

naar  aanleiding der  vragen, gedaan door  het raadslid 
k , doorliet Gemeentebestuur  van t eene 

Commissie werd benoemd met opdracht om naar de 
deugdelijkheid der  hoogdrukwaterleiding dier  gemeente 
een onderzoek in te stellen en omtrent den uitslag daar-
van aan den d rapport uit te brengen. e Com-
missie heeft aan deze opdracht gevolg gegeven en haar 
rapport is dezer  dagen in druk verschenen. n 
ontlcenen wij  het volgende: 

e grondslag van het terrein der  waterleiding moest 
bij  de uitvoering der  werken tot groote moeilijkheden 
aanleiding geven; bovendien had deze uitvoering in een 
zeer  ongunstig seizoen en bij  hooge waterstanden plaats. 

e bezinkvijvers hebben eene kleinere afmeting dan in 
het bestek is voorgeschreven, en bij  de filterbassins 
ontbreekt de klcibekleeding onder  de steenbezetting; 
deze afwijkingen zijn echter  een gevolg van de bepa-
lingen der  overeenkomst, den 28 September  j.l . door 
Burgemeester en Wethouders met den aannemer ge-
sloten. Verder  zijn er  verschillende lekken in de toe-
voerbuizen en toevoerkanalen en meer  andere gebreken , 
die echter  meest allen van ondergeschikten aard zijn 
cn wier  herstellingen grootendeels tot de onderhouds-
werken behooren. 

t oordeel der  Commissie is, dat bij  alle werken — 
behalve bij  den watertoren, die zelfs een meesterstuk 
wordt genoemd — eene groote mate van zuinigheid 
is inachtgenomen. t terrein, vooral ter  plaatse 
van de bezinkvijvers, had, naar  hun inzien, geheel 
anders behandeld moeten worden. s van die 
grondslag eenvoudig door  ophooging met rivierzand 
tot het vercischte peil te brengen, had dit terrein eerst 
ontgraven en uitgebaggerd cn daarna de zandaanplcm-
ping aangebracht behooren te worden. e dijken tusschen 
en om de filterbassins bestaan uit zand met eene lichte 
klcibekleeding. Naar het oordeel der  Commissie moes-
ten deze dijken bestaan uit goed bezeten klei. 

e afmetingen van den bezinkvijver, zooals die in het 
bestek zijn opgegeven, zijn reeds te klein en deze 
afmetingen zijn door  de bovengenoemde overeenkomst 
nog verminderd. Aan het water  kan in ongunstige 
omstandigheden niet de noodige tij d voor  bezinking 
gegeven worden en vooral niet, als een der  vijvers moet 
worden schoongemaakt. t gevolg daarvan is, dat 
het water  niet helder  in de filters gepompt wordt en 
deze daardoor, spoediger  dan anders het geval is, 
moeten gereinigd worden. Gedurende deze reiniging 
kan slechts met één filter  gewerkt worden en dit is 
oorzaak, dat de filtratie  te snel plaats heeft, waaron-
der de zuiverheid van het water  lijdt . r  het spoe-
dige filtreeren wordt het zand van het filterbed, door 
de grint - cn briklagen heen, medegevoerd naar  den 
reinwaterkelder. Als bewijs voor  deze bewering deelt 
de Commissie het feit mede, dat bij  eene proefneming 
door  haar eene belangrijke hoeveelheid zand in dien 
kelder  gevonden is. e Commissie raadt daarom ten 
sterkste aan, om de gelegenheid tot bezinking uit te 
breiden door  het maken van een derden bezinkvijver. 

e afwezigheid der  klcibekleeding bij  de filterbassins 
heeft, volgens de Commissie, een waterverlies tenge-
volge van 1300 . bij  een waterverbruik in denzelf-
den tij d van 2000 \ e toestand is daarom voor 
eene goede en zuinige exploitatie bepaald onhoudbaar. 
Om aan dit gebrek tegemoet te komen, geeft zij  in 
overweging, de filterbedden langs de wanden der  filters 
weg te ruimen, de steenbezetting der  taluds weg te 
nemen en deze taluds, voorzooveel noodig, te ont-
graven. a moet eene bekleeding met goed be-
zeten klei worden aangebracht, die vast aangestampt 

moet worden en de dikte van  meter  verkrijgen moet. 
Op deze klcibekleeding moet de steenbezetting opnieuw 
worden aangebracht, doch de Commissie geeft in over-
weging, om inplaats van de tegenwoordige bazaltbe-
klecding eene bedekking te metselen, bestaande uit 
eene rollaag van klinker s in portland-cement op twee 
platte lagen van hardgrauwe steen, waarvan de on-
derste in klei en de bovenste mede in portland-cement-
specie gelegd is. e bedekking geeft een beteren 
waarborg voor  waterdichtheid dan eenebazaltbekleeding. 

Naar aanleiding van dit rapport is in de -
gadering van 24 Apri l besloten om het hoofdgebrek 
(de ondichtheid der  filterbassins) door  den bouwmeester 
der waterleiding, den heer  Van der , in overleg 
met de Commissie, te doen herstellen. Omtrent het 
aanbrengen van een derden bezinkvijver is nog niets 
besloten , maar het h Bestuur  deed de mede-
deeling , dat de gelegenheid voor  het aanbrengen van 
dien vijver  steeds bestaat, daar  bij  het ontwerp op de 
mogelijkheid eener  latere uitbreidin g gerekend is. e 
overige gebreken , door  de Commissie genoemd, komen 
hoofdzakelijk ten laste van den aannemer en zullen 
daarom allen hersteld worden. 

Nieuwcrkcr k a/d . 

S T N . 
Ta l van brochures worden hedentendagc do wereld inge-

zonden, cn ook dc architecten ontvangen daarvan ruimschoots 
hun deel. t zou te veel gevergd zijn , om te verlangen, dat 
men al die stukken zou doorworstelen, maar de volgende 
brochure, mij  dezer  dagen gezonden, is wel waard onder de 
aandacht tc worden gebracht van de lezers van

 den kinderlijke n (?) eenvoud, die daarin doorstraalt. 

l A . 

Steenfabriek oSprccuwenhock". 

l in 
, , , Stukadoorriet , 

van 
.

Telegram-adres: Schelling, Nieuwcrkcrk aan . 
. . 

Bij  de vele aanvragen tot levering, die wij  daaglijks uit alle 
oorden ons lands ontvangen, is het dikwijl s moeilijk met ver-
eischten spoed inlichtingen intewinncn aangaande- soliditeit cn 
solvabiliteit van hoeren aannemers of bouwers, die hunne 
aanvraag inzenden. 

t is daarom dat wij  het wenschclijk achten in alle oorden 
agenturen voor  ons fabriekaat cn onzen handel opterichten. 

Niemand kan ons hierin beter  van dienst zijn dan hoeren 
architecten, die uit den aard der  zaak best bekend zijn met 
dc soliditeit van aannemers, die onder  hun toezicht werken 
uitvoeren. Zij  ook zijn best in staat ons op de hoogte te 
houden van den gang van het werk, cn van den datum der 
betaaldagen. 

t het oog hierop hebben wij  de ccr . uittcnoodigen 
eene agentuur  van onzen handel op zich tc willen nemen. 

e voorwaarden van zulk eene agentuur  zijn als volgt: 
e agent verbindt zich: 

10. Niemand aan onze firma  aantebevelen, die bij  hem niet 
als solide bekend staat. 

20. Onze firma  kennis tc geven, zoodra het werk niet ge-
regeld cn ordelij k wordt voortgezet. 

30. s te geven van de juiste betaaldagen. 
n door ons verlangd, te trachten dc voor  onze 

leveringen verschuldigde gelden voor ons in ontvangst te 
nemen, om  ons daadlijk daarna onder  aftrek der  vracht-
en aanteckcngclden, op de voordeeligstc wijze overtemaken. 

50. n hot algemeen de belangen onzer  firma  voortestaan. 
Onze firma  verbindt zich: 

10. Niet anders dan goede kwalitei t te leveren. 
20. Zooveel van haar  afhangt te zorgen dat de leveringen 

geregeld op tij d geschieden. 
30. Na ontvangst van het geheele bedrag harer uit de ver-

schillende leveringen voortspruitende vordering, een commis-
sieloon aan den agent uittebetalcn ad ƒ0.25 P c r mille, voor 
zooverre het betreft levering van ; — en voor  alle 
andere leveringen een commissieloon ad 5°/,, der  netto ontvangst. 

t commissieloon zal niet verschuldigd zijn in de navol-
gende gevallen: 

a. Wanneer de vordering niet of niet geheel betaald wordt. 
b. Wanneer  onze firma tot inning der  vordering protest-, 

deurwaarders- of advocaats-kosten heeft moeten maken. 
c. Wanneer de betaling der  vordering meer  dan dri e maan-

den vertraagd wordt. 
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Onze firma  zal nimmer verplicht kunnen worden tot levering, 
maar  zal geheel en al vri j  blijven leveringen te aanvaarden of 
er  voor te bedanken. 

Onze firma  behoudt zich het recht voor, om buiten hare 
agenten om, rechtstreeks met hare afnemers te handelen. Zi j 
zal steeds geacht worden rechtstreeks en buiten hare agenten 
tc hebben gehandeld: 

r  waar het geldt levering aan hen, die als cliCnten 
onzer  firma  bekend staan; 

b. r  waar dc agent onze firma  niet vooruit heeft bekend 
gemaakt met zijne aanbeveling. 

t UEd. genegen zijn op deze voorwaarden dc agentuur 
van ons fabrikaat cn van onzen handel tc aanvaarden, dan 
verzoeken wij  UEd. om inliggcnd biljet l B, onderteekend 
cn gedateerd intczenden; 

cn bij  voorkomende gelegenheid gebruik te maken van in-
liggcndc aanbevelingen l C. 

t hoogachting hebben wij  inmiddels dc eer te zijn 
UEd. . , 

.  &

k geloof, dat het overbodig is in nadere bijzonderheden te 
treden omtrent dc verschillende punten hierin voorkomende, 
maar  vind de bedekte wijze, waarin dc heeren Schelling & 
Zoon provisie willen betalen aan architecten, allcrkoddigst. 

Zi j vorderen echter  dan ook dat: 
n. dc architect, die zich tot liet agentschap leent, het mo-

nopoliestelsel sterk toepast. daar  hij  anders een slecht agent 
zou zijn ; 

b. dat hij  volgens  van dc brochure, zich als het ware 
onder  voogdij  stolt van den leverancier  cn dadelijk meldt wan-
neer  de zaken niet marchccrcn. En dat hij , volgens no.  van 
de brochure, niet angstig is om voor  spion te spelen cn den 
hecren het juiste oogenblik aan te geven, om de afnemers te 
bespringen. 

n no.  bespeurt men ook, dat bekendheid met de verschil-
lende deurwaarders funct iën zeer  wcnschelijk is. t keuren 
van het materiaal is daardoor  des tc gemakkelijker  voor  den 
architcct-agcnt, daar  dc heeren leveranciers zich volgens dc bro-
chure naïef verbinden: niet anders dan goede kwalitei t tc leveren. 

k raad den heeren bezitters van de steenfabriek «Sprecuwcn-
hock"  ten zeerste aan, alle architecten tc bewegen de agen-
tuur tc aanvaarden, om zekerheid te hebben van weldra den 
alleenhandel van hun materiaal te bezitten. 

k geloof, dat ieder  architect het met mij  eens is, dat wij 
de minst geschikte personen zijn voor  agenturen, daar wij 
uit den aard van onzen werkkrin g ons daartoe niet mogen 
lecnen, zonder  partijdi g tc worden. 

t is tc hopen voor  onze Nederlandsche architecten, dat 
dc heeren Schelling o: Zoon op dat punt niet zullen slagen. 

U dankzeggende voor dc opneming, mijnheer dc , 
l'.i'ii  Architect. 

T 
e Gemeenteraad tc r benoemde tot gemeente-archi-

tect den heer  J. A . k , civiel- cn bouwkundig 
ingenieur. 

e doelmatige, sterke en zelfs fraaie besteigering 
van ccn der  acht contrcfortcn van den grooten n 

n alhier, is thans voltooid. 
t rui m  meter  hooge gevaarte verheft zich loodrecht, 

rank cn doorluchtig rondom het door  den tij d ontredderde 
metselwerk der  vaderen. n heer j als ontwerper cn 
den beer  Van c als uitvoerder  komt allen lof toe voor 
dit eerste gedeelte van den arbeid der  restauratie. 

s cn steenhouwers zijn nu met het eigenlijke her-
stellingswerk drukop bezig, zoodat het contrefort weldra weer 
fatsoenlijk bekleed zal kunnen worden. 

Verschillende stukken moeten ditmaal 
worden ter  zijde gelegd; het verslag van 
dc vergadering der  Afdeeling
van dc j  tot Bevordering der 

t zal in ccn volgend nommer 
worden opgenomen. 

n een der  kleine . steden, vraagt de 
Gemeente-Architect een 

of iemand genegen om tegen een Salaris 
van  f950.— per  jaar  onder  zijne leiding 
op het bureau werkzaam te zijn. Vcrcischte, 
kennis van bouwkundig teekenen; 
handteekenen en goed schrift strekt tot 
aanbeveling. Eigenhandig geschreven brieven 
waarin opgaaf van ouderdom, attesten, enz. 
aan het bureau van tie Opmerker onder . B. 

\\\its;sTi:i>i\(i . 
c  der  Gemeente
 zal g 10 i 1883, 's namiddags 

2 uur , in het openbaar  ten Gemeentehuize 
aanbesteden: 

t leveren en leggen van Cemen-
tcnriolcn, Spruitrioio n enz. 

Aanwjjzin g Vrijdag 4  1888, 's morgens 
10 uur , aanhef bureau der  gemeentewerken, 
alwaar  de teekeningen ter  inzage liggen en be-
stekken tegen betaling ter  Secretarie verkrjjg -
baar  zjjn . 

E 
VAX 

. G & , . 

t beste middel voor G van 
S en N tegen 

bet condenseeren van stoom. — Belangrijke 
besparing aan Brandstoffen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . , , 
, N.Z. 45. 

j  tot e van j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. Staatsspoorwegen. 

. 
Op g den 15'1" i 1883, des namid-

middags ten 2 ure, uan het (..Yntnialbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 376. 
t maken van ééne Wachters-
woning, ten behoeve van den 
overweg in den Staatsspoorweg 
van Utrecht naar  Boxtel nabij 
het kerkhof te Utrecht. 

c besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens 180 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 26"™ Apri l 1S83 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r  F. SASSEN, te'sf/er-

togenhosch, en is op franco aanvraag aan ge 
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg er. Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzingop het terrein zal geschieden 
op den 1'" i 1883, des namiddags ten 
l ' / i ure. 

Utrecht, den 25"" ° Apri l 1883. 

AANBESTEDING. 
Op g den 15d ,n i 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staats-

spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van : 

Bestek n°. 373. 
t onderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen 
aan de Gebouwen, -
ken , inrichtingen en verdere 
werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende 
tot het station , 
besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
volgens art. 10 van het bestek. 

t bestek ligt van den 2S«'"  Apri l 1883 
ter  le/.ing aan liet Centraalbureau bjj  de 

e n cn aan het bureau van den 
r  Sectie r W. J. E 
S te  en is op franco aanvraag 

aan genoemd Centraalbureau (aid. Weg en 
Werken)te bekomen, tegen betaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den op den 8"'" i 1SS3, des voormiddags 
ten 1 ure. 

Utrecht, den 27-"  Apri l 1833. 

e 
ving, 

Verschenen de E G van den 

Vierden vermeerderden en omgewerkten k van 

r  B o u w - e n W e r k t u i g k u n d i g e n . 

OP.V1EU* N EN , T GEB  NO VAX O E E ,

C* . J . W . de J o n . 

t ongeveer  300 tusschen den tekst gedrukte Afbeeldingen, 200 Talels en 300 uitgewerkte Voorbeelden. 

Compleet in Zeven Afleveringen, ieder  van ongeveer  8 vel druks, of 96 pagina's, 
& 90 Cents per  aflevering. 

e inteekening staat nog open cn het uitvoerige Prospectus is gratis verkrjjgbaa r 
in alle Boekwinkels, en bjj  de Uitgevers T E N  & E , Warmoesstraat, 128, 
Amsterdam. 

1868. 
Wilson's N , te Arnhem. 

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

Ê & , 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 

 ontbiede de geïllustreerde

1879. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 8"" i 1883, des na-

middag.- ten 2 ure, aan liet Centraalbureau1 

der j  tot Exploitatie van Staats-
Spoorwegen bjj  de e n te Utercht, 
van: 

Bestek Xo. 363. 
t onderhouden van- en het doen! 
van eenige herstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering der wissels en spo-
ron, behoorende tot het station j 
Feijenoord. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrjj-
ving, volgens Art , 16 van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den ° Apri l 1888 
ter  lezing lum bet Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  Jhr . W. T te
terdam , en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e uauwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 30""  Apri l 18S3, des middags ten 
12 ure. 

Utrecht, den 23"'"  Apri l 1X83. 

Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

. Tentoonst. te . Bekroning 
, 3d™ en 4d' "  graad voor  Waterpas- en 

andere . 
,  E ET G E N en Stalen 

N 
- en , enz. 

1881. 
2* 

J. F. N A Z N , 
n Oost-Zeedijk, 280. 

, 
levert prima kwalitei t grove E 

- en E . tot concurre-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij groote en kleine partijen. 

Neuchatel Asphalte Company td. . 

Belt weg N" . 3. 
VIL DE TRAVERS 

. 

Vraaii t Cataloo. 

. 

Yan der 
CJn lv . op 

LOONl 

, 

inden & Co. 
 t. 

Zuinigheids-  Niet -
 tie rn roestwe-
| rende Vcrvea. 

L 

te r  den 12den i 1883, 
van een Ziekenhuis van 07 bed-

den, Barakkengebouw van 28 
bedden, s met Sectie-
kamer, benevens Terreinomhei-
ningen en Omrasteringen, alles 
op blok V der  voormalige 
Vestinggronden aldaar. 

g ƒ 119000. 
Bestekken met de 9 daarbij  behoorende 

bc8tekteekeningen, zjjn van af 26 Apri l te 
verkrjjge n ad ƒ5, op franco aanvrage en 
tegen overmaking der  gelden, bij  der. r 
Secretaris der  Gestichten J. . , 
terwjj l bestek met teekeningen, benevens 
rui m 30 detailteekeningen ter  visie liggen, 
op dc zalen boven de nSocieteit de Vereeni-
ging"  te

Aanwijzin g op het terrein den l l * " 1 , 
des namiddags ten half twee ure. 

n zjjn te bekomen, bjj  den Op-
zichter  voor  het werk den r  F. E -

 te  en bjj  den -
chitect 

W. C. , 
Celebesstraat 55, 

's-Gravenhage. 

(ïecoiiiprimrerd e Aspliallwcffci i cn dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

, 
- cn , Winkel- en .\la<razijiivloereii , Gugea, Veranda's, 

- cn , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
tc adressecren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. . , Beekstraat F. 62, tc Arnhem. 

 W. PATON . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G G 
Op g den 8"  " i 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 370. 
 onderhouden van- en het doen 

van eenige herstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering der wissels en spo-
ren, behoorende tot het station 

. 
e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -

ving, volgens Art . 16 van het Bestek. 
t Bestek ligt van den 24"'"  Apri l 1883 

ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  Jhr . W. T te
terdam , en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschiede n 
op den l " , n i 1SS3, des voormiddags ten 
11 ure. 

Utrecht, den 23»'° Apri l 1883. 

<>P g den 8" " i 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek no. 369. 
t onderhouden van-en het doen 
van eenige herstellingen aan de 
gebouwen, kunstwerken, inrich -
tingen en verdere werken, met 
uitzondering der wissels en spo-
ren, behoorende tot het station 

m (Beurs). 
e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -

ving, volgens Art . 16 van het Bestek. 
t Bestek ligt validen  Apri l 1S83 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den l 

r  Jhr . W. T te
terdam, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
j traalbureau (afdeeling Weg en Werken) en 
j door  den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
j den op den 30"""  Apri l 18S3, des voormiddags 
i ten 10 ure. 
| Utrecht, den 23«™ Apri l 1883. 

FABRIEK DK 11(11,LWINIIi; I.ISSEL 
DE J O N G H & C". 

Civiel-ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tij d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen Bysteem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 : 1 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavatcurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-

n - en Brugcons t ruc t ién enz. 

http://Skatiiiir.-I.inks
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TERRAZZO en GRANITO. 
O - . 

E S 

J O  A N N , F r a n k f o r t a /  en W e e n e n. 

Parquets hydrofuges . 
(Vochtwerende parketvloeren) 

bestaande uit steenen vloer  met kegelvormige gitten voor-
zien, in cement gelegd, waarop de houten vloer, van 

onder  met zwaluwstaarten voorzien, door  aspl.alt-
massa bevestigd wordt. 

: 

a C o n s t r u c t i o n i n d u s t r i ë l l e 

S : 

N &  C A S S A

. 

Gekloofde plafonneerlatten. 
t beste en goedkoopste materieel voor  plafonds. 

f zoo duur  als de bewerking met riet. 

: 

Société ananyme Beige de Découpage mécanique. 
TE 

. 

s in allo groote plaatsen van ons land. 

VEI LI G H E l D S L I F T S 
VOOB 

Personen, Goederen en Bouwstoffen. 

Systeem d g g 
voor  hand of mechanische kracht. 

E én persoon kan een last van 500 k i l o i n 2 a U 

minuten 4 a 5 é t a g es ophijschen. 

P o s i t i e ve z e k e r h e id t e g en v a l o n g e l n k k e n. 

Eenvoudige en practische constructie , 

T 
in 10 diverse kleuren, 

uit de geheel nieuwe met stoomkracht werkende fabriek van 

, 
Eigenaar  van granietgroeven. 

G r a f v e r s f o r s i n Z w e d e n. 

N 
uit de groeven van 

G U S T A V F &  O. 
TE 

, 
bij d in Bohème. 

Tegen buitenlucht en alle weersgesteldheden bestaand. 

Niet duurder  dan gewone graniet. 

N A T U U R L I J K E T U F S T E E N 
( v e r s t e e nd r i e t ) 

uit de groeven van OTTO N te Greussen in Thiiringen , 
het bcBte, mooiste en goedkoopste materiaal voor grotten, die kant en klaar  volgens eigene of ingezonden teekening 

uitgevoerd worden. 

V e r t e g e n w o o r d i g er  v o o r  N e d e r l a n d e n : 

. . , te . 
waar alle verdere in l i ch t ingen , p r o s p e c t u s s en enz. te verkri jge n zijn . 

t bij 6. W. van de Wiel & O . , te . 
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r  F. W. VA N T JOz. 
Bureau der e van Architectara et Amicitia : JAN , 

C B. S S en A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den i"'"-Secretaris , Prinsengrachl  te Amsterdam. 

All e andera stukken en advertentiën nan het Bureau van  Opmerker, 
l N" .  te Anthem. 

A.W.W. 
T f'  per  maanden of wel /esgulden per  jaar  hij 

vooruitbetaling en franco ine/ending van dit bedrag; voor  het huitenland 
f  en e f  hij  vooruitbetaling. 

! , ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
j  cent voor  een hewijsiionuner, «orden tot Vrijda g avond aangenomen. 
[Afzonderlijk e nummers, uitsluitend hij  contante betaling te bekomen, 
tad  cent per  stuk cn  cent per  plaat. 

(A. et A.) W 

VA N E 

E -
. 

 van den 3'1" t  bevatte één 
der twee projecten voor  dit gebouw. Bijgaande plant 
geeft de twee voornaamste gevels, zooals zij  zullen 
worden uitgevoerd. 

e fundeering van dit gebouw werd aanbesteed den 
 October  1882 en aangenomen door  den heer 

Taverne; zij  is thans geheel gereed. r  zijn be-
noodigd geweest ruim 2700 hei masten en werd 1120 * 
metselwerk van boerengrauw verwerkt. 

n 15(l' u Januari 1883 werd de benoodigde metsel-
steen voor  den opbouw, te zamen 4,200,000 stuks, van 
den VVaalvorm, aanbesteed. e firma  J. Verwaayen 
en Co. te Arnhem heeft deze levering aangenomen. 

n 29»'"'  Januari 1883 had de aanbesteding plaats 
van 205  1 blauwe hardsteen. n heer  Stoltzenberg 
te d werd, als laagste inschrijver, delevering 
gegund. 

Teneinde een vergelijking te kunnen maken tusschen 
de verschillende witte zandsteensoorten, die zoowel in ons 
land als in het buitenland bij  het bouwen worden toe-
gepast , werd de benoodigde zandsteen besteed met in. 
zending van monsters en prijsopgaaf. 

Een l verschillende monsters werden ingediend. 
e steen van a e in g werd om prij s 

en kwaliteit het geschiktst bevonden en de firma  Goffin 
en Co. te k de levering der  benoodigde 450 . 
bewerkte witte steen opgedragen. 

Voor het beeldhouwwerk was benoodigd 14 5 . 
r  werd gekozen de steen St.-Joire, die door 

den heer  A . Beernaert te Brussel zal worden geleverd. 
n c«, n Apri l 1883 had de aanbesteding plaats van 

den opbouw, waarvoor  14 biljetten inkwamen. 

e firma . Cerlij n en Zn. en A . J. de n werd 
het werk opgedragen. 

Beschouwen wij  thans het gebouw van naderbij. 
t heeft een lengte van 55 . bij  een breedte van 

'50 , en verkrijg t door  zijn ligging op een geheel 
open terrein vier  gevels. e hoofdgevel is naar  de 
zijde van de e gericht, en als zoodanig 
rijke r  van behandeling dan de overige facades. Op 
de 2'1''  verdieping van dezen gevel komt een doorgaand 
fries met allegorische voorstelling op het spoorweg-
wezen. n heeren Van den Bossche en Crevels , beeld-
houwers alhier, werd het beeldhouwwerk voor  dit 
gebouw opgedragen. 

e modellen zijn allen genoegzaam gereed en vol-
doen zeer  goed. t bovengenoemde fries is talent-
vol opgevat en verdienstelijk van uitvoering. Ook de 
modellen voor  de verschillende sluitsteenen met 
allegorische voorstellingen , de overige friesversieringen 
enz. zijn artistiek behandeld. 

e gevels zijn ontworpen in gemengden bak- en 
bergïteenbouw met vrij e toepassing van de schoone 
motieven, die de ' en ' eeuw ons in tal van 
bouwwerken heeft achtergelaten. 

r  voorsprongen in de gevels en n sprong 
der cordon- en hoofdlijsten en de afwisselende toepas-
sing van bak- en bergsteen , is ernaar  gestreefd een 
goede werking te verkrijgen. 

n r  1883 zal het gebouw, uitge-
zonderd de topgevels, glas- cn waterdicht moeten wor-
den opgeleverd en den l s l i n Augustus 1884 voltooid 
moeten zijn. j  is echter  niet begrepen het aftim-
meren en afwerken binnenwerks, daar  hiervan een afzon-
derlijk e besteding zal plaats hebben. 

t geheele gebouw zal met centrale verwarming 
worden voorzien, en deze wordt ontworpen en uit-
gevoerd door  de firma  Chibout te Parijs. 
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(A. et A.) E T 
N T . 

r  onze correspondeerende leden hiertoe instaat-
gesteld , hopen wij  achtereenvolgens een overzicht te 
geven van de Bouwkunst in de hoofdplaatsen van 
Europa. 

E T N WEENEN , 
door

t feit, dat Weenen tegenwoordig onder  de mo-
derne hoofdsteden in Europa eene eerste plaats in-
neemt , vindt zijn grond in de kolossale ontwikkeling, 
die het in de laatste jaren ondergaan heeft. 

t begin dezer  beweging en vooruitgang op archi-
tectonisch gebied, dateert van ongeveer  1860. 

Toen Oostenrijk namelijk, na de verschillende bin-
nen- en buitenlandsche beroeringen, eenigszins tot rust 
was gekomen , Weenen weder  de eerste plaats in den 
Staat ingenomen had, en als zetel van het gouverne-
ment , en blijvende residentie van het hof, werkelijk 
het middelpunt van intellectueele en materieele belangen 
geworden was, deed zich weldra een dringende wo-
ningsnood gevoelen, die de uitbreidin g en ontwik-
keling der  stad ten gevolge had. 

t denkbeeld om de verdeelde gemeentebesturen 
van binnen- en voorsteden tot één geheel tc vereeni-
gen , en door  slooping der  vestingwerken een onder-
linge verbinding te verkrijgen, de behoefte aan 
nieuwe staatsgebouwen, en de wensen des s 
om de residentie tc verfraaien — dit alles was er  oor-
zaak van, dat er  in 1857 een prijskamp uitgeschre-
ven werd, tot het verkrijgen van ontwerpen eener 
vergrooting en uitbreidin g der  stad. 

t gebruikmaking van verschillende ideeën, in 't 
bijzonder  die der  architecten Stadie, g Förster, 
Ed. v. d. Nüll en Siccardsburg, werd door z 

r  een uitbreidingsontwerp der  stad uitgewerkt, en 
dit den ten September  1859 door  den r aan-
genomen. 

e grondslag van dit project bestond in het aan-
brengen van drie concentrisch aangelegde hoofdver-
bindingsliniën, n.l. de , de e 
en de Gürtelstrasze. 

e e zou dan het verkeer  met de binnen-
stad, de e het verkeer  met de voorsteden, 
en dc Gürtelstrasze dat met de omliggende plaatsen, 
regelen en gemakkelijk maken. 

Er werd tevens bepaald, dat de aangrenzende ter-
reinen der e deels tot den bouw van open-
bare en particulier e gebouwen, deels tot den aanleg 
van publieke tuinen en parken zouden aangewend 
worden. 

r  het voornamelijk dit gedeelte van Weenen is, 
dat den bezoeker  het meest interesseert, en dan ook 
als het belangrijkste kan aangemerkt worden, zal ik 
trachten van de nieuwe gebouwen aldaar  een beschrij-
ving te geven. k verwijs de lezers, die omtrent de 
uitbreidin g en ontwikkeling van Weenen nadere inlich-
tingen mochten verlangen, naar  het uitstekende werk 
hieromtrent, van l Weisz, Archivar  und Bibliothe-
kar der  Stadt Wien (1872). k heb de historische 
punten slechts in zooverre aangehaald, als tot een dui-
delijk begrip van het volgende noodzakelijk is, daar 
ik meen, dat het langer  verwijlen hierbij , niet tot het 
doel van dit stuk behoort. 

l ik omtrent Weenen eene tamelijk nauw-
keurige opinie meende verkregen te hebben, door  het 
bezien van de verschillende daarover  verschenen nieu-
were werken op architectonisch gebied, alsmede door 
photographieën, beken ik toch bij  den eersten aanblik 
der stad ten hoogste verrast te zijn geworden, door 
het grootsche geheel, dat zich aan mij  vertoonde. 

En inderdaad hoe compleet werken ook zijn mogen, 
ze kunnen slechts een klein idee van de werkelijkheid 
geven. k was dan ook inderdaad verrukt en brandde 
van verlangen, om hetgene ik bij  mijn rit van het 
station naar  het hotel slechts vluchtig had kunnen 
zien, en mij  zoo belangrijk toescheen, van naderbij  te 
leeren kennen. Een nadere kennismaking werd dan 
ook weldra aangevangen en al spoedig door  een meer 
intieme gevolgd, hetgeen niet te verwonderen is. 

Welnu! Zooals ik op den voor  me liggenden plat-
tegrond zie, vormt de e een onregelmati-
gen zeshoek, waarvan de zijden successievelijk de 
namen, Eranz-Jozefskaai, Schotten-, Franzens-, Burg-, 
Opera-, , , Park- en Stubenring 
dragen. t ingesloten gedeelte is de „Stadt" , ter-
wij l aan de buitenzijde de verschillende voorsteden: 

, , Wieden, , Neubau, 
Josefstadt en Alsergrund aansluiten. 

e e is een breede boulevard, die eene 
lengte van ongeveer  een uur  gaans heeft. 

Wat vooral hier  in 't oog springt, is de voortdu-
rende afwisseling, die ze den aanschouwer aanbiedt, 
een afwisseling die eerstens verkregen is door  den 
hoofdvorm zclvcn, en tweedens door  het steeds versierd 
aanzien der  onderdeelen. 

Bij  vele steden toch — en meer  bepaald bij  hoofdste-
llen , daar  bij  deze slechts de aanleg van werken op 
dergelijke schaal mogelijk is — is veeltijds als prin -
cipe bepaald, om bij  het traceeren van nieuwe boule-
vards en hoofdstraten, de rechte lij n als domineerende 
te nemen, waarvan het gevolg is, als te Parijs , dat 
men straten verkregen heeft van onafzienbare lengte. 
Groot is het zeker  — maar  het grootsche wordt 
evenals al het andere vervelend , zoodra het te lang 
duurt . 

Bij  de e nu , die, zooals ik zeide, den vorm 
van een onregelmatigen zeshoek heeft, maakt iedere 
zijde één geheel uit, dat, interessant genoeg om het 
oog op aangename wijze bezig te houden, tevens 
lang genoeg is om een schoon perspectief te doen aan-
schouwen. 

r  weder, bij  de verschillende overgangen, zich 
telkens een nieuw geheel vertoont, komt de afwis-
seling vanzelf. 

Evenals te Parijs en meer  groote steden, zijn de hui-
zen hier  als zoogenaamde blokwoningen behandeld. 

e breedte der  gevels varieert van 20 tot 30 . 
e inrichtin g is als volgt: 

Een grootsche vestibule voert tot een hoofdtrap, die 
de verschillende verdiepingen dégageert. c woningen 
of appartementen zijn, in tegenstelling van de -
sche en Belgische wijze van bouwen, per  étage inge-
richt , waar  de bewoner  ter  zijner  beschikking heeft, 
wat bij  ons op twee en meer  verdiepingen verdeeld is. 

k merk echter  op, dat voor  ieder  verhuurd gedeelte 
in een algemeen souterrain, een of meer  kelders, en 
op een mansarde, een bergplaats zich bevinden. 

e constructie is soliede, de muren op den rez-de-
chaussée hebben een dikte van2'/j  steen (0.75 , op 
de volgende verdiepingen 2 steen (0.60 ) en
steen (0.45). Vestibules en trappen zijn brandvrij , daar 
de laatste altij d in gehouwen steen worden aangebracht. 

e kap is volkomen onafhankelijk van het gebouw; 
de vloer  van de zolderverdieping is namelijk bepleis-
terd , zoodat gevaar  voor  brand gering is. Zelfs de 
kroonlijs t is uit brandvrij e materialen, hetzij  gehouwen 
steen of gepleisterde baksteen , geconstrueerd. 

e verdiepingen onderling zijn zuinigheidshalve soms 
gewelfd, waardoor  het aanbrengen van een plafond 
vermeden wordt, daar  de gewelven zichtbaar  zijn. Ze 
worden bepleisterd en beschilderd. t is vooral het 
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geval bij  ondergeschikte vertrekken, zooals keu-
kens , bureau's enz. e woonvertrekken worden ge-
plafonneerd. Eerst in den laatstcn tij d komt het aan-
brengen van in stuc bewerkte plafonds meer  in zwang. 
n de meeste huizen, voor  eenige jaren gebouwd, zijn 

de plafonds glad, en gaan met een lichte buiging tot 
de muurvlakken over. Ze zijn over  't algemeen ech-
ter  met zóóveel smaak gedecoreerd, dat ze mijns in-
ziens met succes oude gepleisterde plafonds remplacee-
ren. t aanzien is lief en aangenaam, en het woon-
vertrek heeft iets „gezelligs." 

n de restauraties en koffiehuizen enz., waar  de 
plafonds voor  het meerendeel uit gewone steekgewelven 
bestaan , is men aangenaam verrast door  het schoone 
effect, dat met betrekkelijk eenvoudige middelen ver-
kregen is. Wanden en plafonds zijn beschilderd, en 
soms slechts met papier  beplakt, wat men echter  eerst 
bij  zeer  aandachtige beschouwing bemerkt. e indruk 
is gunstig; 't is wellicht zelfs een reden, waarom de 
café's in Weenen zoozeer  gefrequenteerd worden. 

h keeren we tot het woonhuis terug. 
e uitgestrektheid van den plattegrond is reeds 

een aanleiding tot een grootsche en monumentale 
opvatting van het uiterlij k ; het aanzien der  woonhuizen 
is dan ook imposant. 

e bedoel ik echter  niet, dat elk huis een 
kunstwerk van den eersten rang is — verre vandaar, 
want bij  nadere beschouwing, vallen de verschillende 
bouwperioden duidelijk in 't oog, en dan komt men 
alras tot de overtuiging, dat alles lang niet volmaakt is. 

, het eerste tijdper k onderscheidt zich 
door eene nuchtere, kazerneachtige opvatting van het 
geheel, en eene nog nuchterder  behandeling der  details. 

t zijn van die gebouwen, welke onwillekeurig 
een glimlach op de lippen brengen; en toch — wan-
neer  men nagaat, welke moeite de ontwerpers zich 
getroost hebben, om allerlei quasi , Gothieke, 
Grieksche, en ik weet niet wat al voor  anti-artistieke 
vormen, in onderling verband te brengen , moet men 
bekennen dat ze niet van vernuft ontbloot waren. — 
„C'est de la fantasmagorie"  plachten we in Brussel, 
bij  het .aanschouwen van dergelijke meesterstukken, 
te zeggen. 

t zijn dan ook die gebouwen , welke de schaduw-
zijde van den g uitmaken; ik haast me echter  hierbij 
te voegen, dat de richtin g niet veel aanhangers ver-
worven heeft, en er  weldra mannen optraden, die een 
beteren weg insloegen, en aan wier  scheppingen men de 
hedendaagsche gezonde kunstrichtin g te danken heeft. 

k noem op geluk af: de heeren , Schmidt, 
herstel, Förster, r  en anderen. r  ieder 
ook op zijn eigen gebied werkzaam was, hetgeen 
niet hun geringste verdienste uitmaakt, wisten ze toch 
door  onderling streven de architectuur  weldra op een 
niveau te brengen, die haar  thans den eersten rang 
onder  de beeldende kunsten alhier  verzekert. 

t thans heerschende genre is op klassieke gron-
den gebaseerd , en in tic meeste gebouwen vindt men 
herinneringen aan de e renaissance terug. 
n 't bijzonder  hebben zich de architecten op de Flo-

rentijnschc monumenten geïnspireerd, en de variatiën 
op de bekende paleizen l'itt i en Strozzi geleverd, zijn 
over  't algemeen geslaagd. 

Wel-is-waar, vindt men zelden iets bepaald origi-
neels of locaals, zooals dit bij  sommige steden in België 
het geval is, maar  wanneer  men van eene reusachtige 
collectie gebouwen, zooals hier  het geval is, zeggen kan 
dat het kunstpeil zich boven het middelmatige ver-
heft, dan is dit zeker  een verblijdend resultaat te noe-
men. n in 't algemeen dat flink e en groot-
sche aan de nieuwe Weener  bouwwerken geeft, is de 

opvatting van de hoofdmassa's en de krachtige behan-
deling der  details. Vooral rustiekwerken zijn hier 
met succes gebezigd, en op de gelukkigste wijze ge-
varieerd ; voegt men daarbij  de kolossale pilaster- of 
kolommen-ordonnantiën, verrijk t door  het aanbrengen 
van beeldhouwwerk, zoowel in decoratieven als monu-
mentalen zin , alsmede het aanwenden der  polychro-
mie , dan verkrijg t men een ensemble, dat het oog 
treft . t is vooral de kleurschakeering der  verschil-
lende materialen (of liever  hunne imitatie), die eene 
niet geringe rol in de Weener  constructies speelt. 
Bij  luxegebouwen bezigt men als materialen een gra-
niet van grijs-grauwe kleur, de witte bergsteen, de 
roode en gele baksteen, terra-cotta producten van 
rose kleur  en fayences. .Vanwending van decoratief 
schilderwerk, zoowel fresco's op goudgrond , en sgraf-
fito's in verschillenden toon , vindt hier  veelvuldig plaats. 

e wijze van polychromeeren geeft, wanneer  ze 
goed begrepen wordt, aan de gevels een ongemeen 
cachet. Ze hebben iets warms, iets zuidelijks in zich , 
en doen onwillekeurig aan zachter  klimaten denken. 

s figures du midi sont comme ses passages, il 
faut les voir  au soleil,"  zegt Alph. ; zoo ook 
bij  de gebouwen , en het maakt werkelijk een schoonen 
indruk , wanneer  men die warme kleuren in de zon 
ziet schitteren. e muurvlakken worden als 't ware 
doorzichtig, de schaduwen bij  afwisseling donkerblauw, 
violetkleurig, en soms zelfs gebroken groen — al 
naar  gelang de fond is, waarop ze worden geprojec-
teerd; de details treden met ongewone kracht vooruit; 
kroonlijsten, balcons, loggia's en erkers, ze schijnen 
te leven, de ornementen bekomen frischheid , en het 
geheel imponeert op ongemeene wijze. 

En toch zijn die paleizen voor  het grootste gedeelte 
slechts „Zinshanser" , speculatiehuizen, huizen waarin 
de bouwheeren hunne kapitalen plaatsen, om een 
voordeelige geldbelegging te bekomen, huizen enfin , 
«aar economie wet is. 

n vraagt zich af, of alle speculanten kunstlief-
hebbers zijn, die meer  het schoone aanzien der  stad 
dan hun eigenbelang op 't oog hebben! Feitelijk be-
toont het publiek in de kunst veel meer  belang, dan 
dit bij  ons het geval is , hetgeen vanzelf van goeden 
invloed op de algemeene kunstontwikkeling is. 

e tentoonstellingen van schoone kunsten bijv., zijn 
altij d druk bezocht, zelfs de werkman vindt men er 
veel. Bij  ons echter  schittert het publiek, helaas ! door 
zijne afwezigheid. 

s dus de algemeene kunstzin een argument tot de 
rijk e opvatting der  woonhuizen — de hoofdoorzaak-
moet , geloof ik , gezocht worden in de verstandige 
wijze, waarop de gemeenteverordeningen omtrent het 
bouwen zijn vastgesteld. e bouwheeren zijn als 't 
ware verplicht goed en soliede te bouwen. 

Evenwel zijn de gevels, met uitzondering van de 
straks genoemde luxegebouwen, in pleister  uitge-
voerd. r  hoe! 'k Beken gaarne, dat ik 't be-
gin dat pleisterwerk voor  gehouwen steen heb aan-
gezien , want het is soms op zoo meesterlijke wijze 
uitgevoerd, dat zelfs de werkman gedupeerd wordt. 
Ach! onze pleisteraars moeten eens naar  Weenen toe, 
ze kunnen daar  menig nuttig lesje nemen; ze kunnen 
daar  zien hoe een profiel wordt getrokken; met hoe-
veel zorg de muren worden geëgaliseerd, en hoe de 
steen wordt geimiteerd. 

'tl s waar, dat de détailteekeningen aan het succes 
grootendeels bijdragen, en deze bij  onzen speculatie-
bouw maar  al te dikwijl s a la légere behandeld wor-
den — bij  sommige huizenfabrikanten zelfs geheel 
onbekend zijn; de manier  van afwerking is op het 
slagen van een gevel echter  van grooten invloed. 
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k heb hier  voor  het eerst begrepen, dat men in 
pleisterwerk ook iets waarlij k artistieks kan uitvoeren; 
het komt er  maar  op aan, hoe het begrepen wordt, en 
sommige onzer e steden met haar  moderne 
pleistergevels zouden niet dat treuri g aanzien hebben, 
indien de opvatting een weinig kunstmatiger  geweest 
ware. 

n dien toestand zou echter  veel verbetering komen, 
indien de industrieele kunst meer  ontwikkeld ware, 
want het is een zekerheid, dat hare ontwikkeling van 
overwegenden invloed op de bouwkunst is. 

n dit opzicht is Weenen buitengemeen begunstigd, 
en de "  , onder  de uitstekende 
leiding van professor  Van Storck alhier, doet haren 
weldadigen invloed op het kunstkarakter  duidelijk 
gevoelen. 

, wanneer  men slechts de gebouwen aan-
dachtig beschouwt, bemerkt men alras, dat al dat aan-
gebrachte terra-cotta ornement over  't algemeen van 
goeden smaak is en zelden zal men iets aantreffen, dat 
stijlloos is, al is alles voorzeker  niet voortreffelij k — 
maar van dat walgelijke zoogenoemde suikerbakkers-
ornement, dat bij  ons, helaas! zoo vaak met kwistige 
hand (alsof het geen geld kostte) is aangebracht, zijn 
we hier  zeer  verre. 

't s echter  een verblijdend verschijnsel te kunnen 
constateeren, dat er  ernstige pogingen, om verbetering 
in dezen te brengen, ten onzent worden aangewend, 
en 't is te venvachten dat de jongste industrie-scholen, 
te Amsterdam geopend, weldra goede vruchten zullen 
afwerpen. 

Voorzeker  is het tc prcfereeren, dat men de gebou-
wen in natuurlijk e steen kan uitvoeren, maar  ieder 
land is juist niet bij  overdaad bevoorrecht met steen-
groeven , waar  dus de aanwending van de gehouwen 
steen geen bezwaar  oplevert. 

Wanneer  dan, zooals te Weenen, de prijzen van de 
gehouwen steen zeer  hoog zijn, wordt dc gebruik-
making ervan bij  gebouwen van grooten omvang 
bezwaarlijk; er  blijf t dus niets anders over  dan de 
{deister  aan te wenden, en ik herhaal, dat er  met 
succes van parti j  getrokken is. 

Onwillekeuri g vergelijk ik Weenen met Parijs; beide 
steden zijn schoon cn grootsch, doch hoe geheel anders 
is de indruk — wat hier  boeit en aantrekt, t daar 
onverschillig. O]) mij  heeft de Weener g een 
gunstiger  indruk gemaakt dan de Parijzer  Boulevard. 

t gebrek van deze toch is eentonigheid, het 
onvermijdelij k gevolg van de te uniforme opvatting der 
woonhuizen, 't Geheel duidt niets nieuws aan. Voort-
durende beziging van hetzelfde materiaal bij  luttele 
wijziging in den hoofdvorm; daarbij  nietige, hoewel 
fijne behandeling der  details. Voorzeker  heeft de rich-
ting iets artistieks, en is ze wellicht origineeler, 
meer  gezocht dan die te Weenen — maar  de behan-
deling, ik herhaal het, is kleingeestig. 

e ornementatie draagt wel-is-waar  het kenmerk 
van verfijnden smaak, waardoor  zich overigens de Parij -
zenaar steeds onderscheidt; de verschillende moulures 
zijn met kernachtige hand getraceerd, maar  dit bemerkt 
men slechts als het oog met een vergrootglas gewa-
pend is. 

t doet me denken aan zekere opera's Van Saint-
Saëns of , waar  de verschillende recitatiefs, 
airs , romances — kortom de détails — op meesterlijke 
wijze georchestreerd zijn, en waar  toch de totaal-in-
druk onvoldoende, incolore is. Wanneer  het gor-
dijn valt en men resumeert, vraagt men zich af: Wat 
heb ik nu eigenlijk gehoord? Een aangenaam gegons, 
maar niets 'gedecideerds — een voortdurende harmo-
nie , zonder, melodie. Niettegenstaande de vele kwa-

liteiten heb ik ze, na kortstondige verschijning, voor-
goed van dc affiches zien verdwijnen, 

i Voor  mij  is dc indruk van het Parijzer  woonhuis 
; dezelfde. Uit het oog, uit het hoofd; niets blijvends, 
1 hetgeen wel bewijst dat er  iets gemankeerd is. 

Te Weenen is dit anders — daar  zijn de détails, 
 hoewel als onderdeden behandeld, (link en krachtig 

, uitgewerkt en geven den gevel een behoorlijk relief, nog 
verhoogd door  de voorsprongen der  hoofddeelcn; op 

i de hoeken der  straten worden gewoonlijk avantcorps 
! (risaliten), met erkers of loggia's voorzien cn door 
j  koepeldaken gekroond, ook torens, aangebracht. 

t geheel verkrijg t dus eene gevarieerde schaduw-
 werking en onderscheidt zich reeds in de verte. 

Te Parijs echter  zijn dc gevels met angstvallige 
bezorgdheid in een alignement geplaatst, en zoo er 
bij  uitzondering al voorsprongen zijn aangebracht, zijn 
deze tot eenige centimeters bepaald, terwij l ze in 
Weenen bij  den meter  worden uitgezet. 

c uitslag is niet twijfelachti g , en de artistieke wan-
orde, welke op sommige plaatsen van den g heerscht, 
draagt niet weinig bij  tot het schilderachtige ervan. 

Geef ik dus Weenen de voorkeur  om het woonhuis, 
bij  het monument is dit wat anders. 

n is er  maar  één Parijs. 
Want welke moderne stad toch bezit zulk eene col-

lectie monumentale gebouwen ! r  proeft men weer 
den Franschman, den kunstenaar, schitterend van geest. 

Wie toch Parijs gezien heeft, herinnert zich met ge-
noegen die kunstwerken, welke van het oude tot het 
nieuwe een cachet hebben, zooals dit nergens het ge-
val is. 'k Wi l niet opsommen , 't zou te ver  voeren , 
doch de totale indruk van dat grootsche en schoone 
is overweldigend; „cela vous empoigne." 

k heb me wel eens afgevraagd, vanwaar  dat groote 
contrast tusschen monument en woonhuis? e Fran-
sche architect is toch te zeer  artist om dit zelf niet 
in te zien. 

e vreemdeling die Parijs bezoekt, keert enthousiast 
terug; hij  is vol bewondering voor  het ; met 
eerbied vervuld voor  het paleis van Justitie, Notre-

e cn de ; hij  dweept met de opera's, 
heeft geen woorden van lof genoeg voor  Versailles, 
kortom is in verrukkin g over  de monumenten; over 
de huizen echter  geen woord — deze worden onder 
stilzwijgen voorbijgegaan. 

e gedachte of de Parijzer  architect ook met opzet 
het woonhuis in zoo rustigen toon houdt, doet zich 
onwillekeurig op. 

t is toch een zekerheid dat men , in dc straten 
van Parijs wandelende, meer  denkt om hetgeen
dan om hetgeen

Want bijna elke hoofdstraat of Boulevard loopt uit 
op een monument. s bij  het intreden bespeurt 
men een verminderde silhouette, de aandacht is reeds 
gefixeerd. A  voortgaande begint men reeds de ver-
schillende massa's te ontleden, de vormen teekenen 
zich duidelijker , de aandacht wordt steeds grooter  en 
men is eindelijk nabij  gekomen, zonder  van de straat 
ook maar  het geringste te hebben gezien. 

k heb deze gewaarwording dikwijl s ondervonden. 
Waren echter  de woonhuizen meer  gevarieerd, zeker 

zou de attentie meer  afgeleid worden, en de monu-
menten niet dien indruk maken als nu het geval is. 

Naar hetgeen ik van de Weener  architectuur  ge-
zegd heb , ligt het in den aard der  zaak, dat de monu-
menten een weinig geëffaceerd schijnen. ! 
men zou tot reusachtige afmetingen moeten overgaan, 
om hetzelfde contrast te bekomen, als te Parijs. 

t monument in Weenen is over  't algemeen mo-
dern van aanzien. Echter  zijn er  uitzonderingen en 
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loffelijk e uitzonderingen zelfs, en er  bevinden zich daar-
onder  , die als kunstwerken van den eersten rang kun-
nen aangemerkt worden. 

t zijn deze, waarvan ik zal trachten eene nadere 
beschrijving te geven, verduidelijk t door  eenige schetsen. 

r  het me echter  moeilijk is ze naar  verdienste 
te rangschikken, want de kwaliteiten zijn zoo verschil-
lend, verzoek ik den lezer, mij  in gedachten te willen 
volgen op den ; ik zal dan, wandelende, de ver-
schillende merkwaardigheden successievelijk, naar  hare 
plaatsing behandelen. 

(A. et A.) E . 
t schitterend feest, door  Amsterdam's Bestuur  ter 

gelegenheid van de opening der e -
niale en Uitvoerhandeltentoonstelling gegeven , stelde 
ons instaat, kennis te maken met het inwendige van 
dit gebouw. 

s het uitwendige ook allerleelijkst, het inwendige 
is zoo bekoorlijk , dat wij , ha de breede trap opgeko-
men en de couloir  betreden te hebben , werkelijk als be-
tooverd werden. e zachte kleurmengeling, de fantas-
tische vormen, het electrisch licht ter  eene zijde en 
het gele gaslicht aan den anderen kant, daarbij  een 
pracht van damestoiletten, schitterende uniformen en 
costumes, vormden een betooverend geheel. 

e schouwburg is ingericht op de wijze der  PJden-
theaters en van de Folies Bergères te Brussel en 
Parijs. e vorm der  groote zaal is achtkant. Beneden 
bevindt zich een parterre, waarboven een rondomgaand 
balkon met amphitheatersgewijze zitplaatsen is aange-
bracht. t balkon wordt omgeven door  een zeer 
ruime promenoir  of couloir  met buffetten , terwij l dit 
aan de zijde tegenover  het tooneel gemeenschap heeft 
met een wintertuin . Boven deze couloir  zijn nog 
galerijen aangebracht. 

e achtkante vorm der  zaal heeft ongetwijfeld het 
nadeel , dat er  een aantal plaatsen zijn, waar  men slecht 
op het tooneel zien kan , doch is architectonisch van 
een zeer  gelukkig effect. r  men op het balkon 
niet aan zijn plaats gebonden is en naar  welgevallen 
circulceren kan, wordt het bezwaar  ook alleen op de 
bovengalerij  gevoeld. 

Wat de architectuur  betreft, ze is een smaakvol 
mengelmoes van alle mogelijke stijlen. , 

, Grieksche, e motieven , 
alles bont door  elkander. Pauwen, slangen, tijgers, 
olifanten, afgoden en godinnen dienen tot decoratie. 

t plafond is tamelijk vlak behandeld, en koepel-
vormig. e decoratien van de zaal zijn allen van gips. 

t minst geslaagd achten wij  de avant-sccne, wier 
consoles bestaan uit springende tijgers, waarboven een 

, die een heelen en een halven olifant op zijn 
hoofd heeft. Ook de omgeving van het tooneel hadden 
wij  rijke r  gewenscht. 

Voor  ventilatie schijnt uitstekend gezorgd, althans 
ondanks de groote menschenmassa, die de schouw-
burgzaal vulde, heerschte er  een verkwikkende frisch-
heid, zonder  dat men tocht bespeurde. t scheen , 
dat de luchttoevoer  van de beide zijden plaats had. 

Wat acoustiek betreft, voldoet de zaal beter  bij 
orkestmuziek dan bij  solozang. Zelfs de machtige stem 
van eene Faure had moeite het geheele lokaal te vullen. 
Orkeststukken als de ouverture Guillaume Teil en 
Weber's Jubelouverture, waar  vooral met het koper 
gewerkt wordt, klonken uitstekend. 

Amsterdam is dus een schouwburg rijke r  geworden, 
die, al moge hij  van buiten er  niet uitlokkend uitzien, 
inwendig met de schoonste theaters van het buiten-
land kan wedijveren, en zijn architecten, de heeren 

t en Chambon , tot eer  verstrekt. 

 V A N J T BOUWEN V A N 
E . 

t verslag over  het verhandelde in de vergadering 
van het  be-
vat eene belangrijke mededeeling aangaande het ge-
brui k van klei bij  het bouwen van waterdichte kelders. 

Voor  een kelder  van 13 . lengte bij  6 . breedte 
en waarvan de bodem beneden den gewonen hoogen 
waterstand der  rivier  de s gelegen is, heeft de in-
genieur . t te t het gebruik van klei 
met goed gevolg aangewend en volkomen waterdicht-
heid verkregen. 

e bewerking heeft op de volgende wijze plaats 
gehad. 

Nadat dc noodige ontgravingen waren verricht , werd 
de benedenoppcrvlakte der  ontgraven ruimt e in den 
vorm van een omgekeerd gewelf afgewerkt en goed vast 
aangestampt. r  werden twee platte lagen i m-
burgsche brikken gemetseld en daarover  kwam eene 
laag klei van 8 a 10 centimeter  dikte. 

e klei werd droog verwerkt, fijngemalen, goed 
gezuiverd van vreemde bestanddeelen en vast op de 
brikkenlagen aangestampt. e kleilaag werd afge-
dekt met eene platte laag metselsteencn en de laatste 
met kleiaarde ingewasschen. 

Nadat deze fundeering met eene laag metselspecie 
was afgedekt, werd daarop de kelderbodem ter  dikte 
van 0.50 . (twee e brikken) in den vorm 
van een omgekeerd gewelf met een pij l van 0.25 . 
gemetseld. 

e rechtstanden bestaan uit twee muren, waarvan 
de binnenste ter  zwaarte van 0.75 . en de buitenste 
zwaar  een halven steen. e tusschenruimtc dezer 
muren bedraagt 8 a 10 . en werd met klei aan-
gevuld, telkens wanneer  het opmetselen der  recht-
standsmuren tot op eene hoogte van 20 a 25 . 
gevorderd was. 

Om vermenging van metselspecie of andere vreemde 
bestanddeelen met de klei te voorkomen, werd de aan-
gevulde oppervlakte tusschen de rechtstanden, tijdens 
het opmetselen, behoorlijk met planken afgedekt, die 
wederom werden verwijderd, zoodra de klei-aanvulling 
aanving. e rechtstanden zijn op deze wijze ter  hoogte 
van 2.76 . opgetrokken. 

t is vooral van veel belang, zuivere, droge en fijn-
gemalen klei te verwerken, die goed vast wordt aan-
gestampt , en in verband hiermede behoort het werk 
in een droog seizoen te worden verricht , tenzij  de plaats 
behoorlijk tegen den regen beveiligd is. t welsla-
gen der  zaak hangt voornamelijk van eene zorgvuldige 
behandeling af. Bij  voornoemden kelderbouw werd 
2500 kilogram klei gebezigd. 

N V A N E N
J T O T G

. 
Aan de  van het Weekblad »/)e Opmerker." 

Toen de ondergeteekende de verslagen van de laatste verga-
dering der  Afdeeling Amsterdam van de j  tot -
vorderin g der t in het Bouwkundig  eckblad cn
Opmerker met elkander  vergeleek, trok het zijne aandacht, dat 
zij  op een voornaam punt met elkander  verschillen. Uw verslag 
toch spreekt van discussien over  een maatschappelijk gebouw, 
waarvan ik in het verslag van het officieel orgaan onzer 

j  niets heb gevonden. Zij n die discussion wellicht 
het product van het ietwat verhit brein van uw verslaggever, 
of is het officieel verslag niet volledig? t tweede geval kan 
ik toch niet vooronderstellen, dus heeft het eerste allen schijn 
van waarheid. . i. komen dergelijke fan tas ieën, die een ver-
keerden indru k geven, niet te pas, vooral waar  het een zoo 
belangrijk e zaak geldt. 

U dankzeggende voor  de mij  verleende plaatsruimte, noem 
ik mij  hoogachtend 

Een li d der . 
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e verslaggever, wien het bovenstaande schrijven om be-
rich t werd toegezonden, antwoordt daaromtrent als volgt: 

r  de , met verbazing las ik bovenstaande 
regelen. r  ik geen li d der j  ben on ergo het 

 niet lees, heb ik het officiccle verslag 
der laatste vergadering van de Afdeeling Amsterdam, hieri n op-
genomen, niet vergeleken met het mijn e in dc voorlaatste 

k ben echter  overtuigd, naar  waarheid het behan-
delde van den avond te hebben gerapporteerd cn verwij s zelfs 
naar  het convocatiebiljet van die vergadering, waarop als hoofd-
schotel de bespreking omtrent het maatschappelijk gebouw 
was gedrukt. 

Om den will e van recht en billijkhei d vertrouw ik dus, dat 
ik vanwege het Bestuur  der  Afdeeling Amsterdam officieel zal 
worden gerechtvaardigd. 

 >e Verslaggever. 

e e acht deze zaak alsnu voldoende toegelicht en 
ziet een nader  schrijven van n li d der "  met 
belangstelling tegemoet. Zi j  acht zich echter  verplicht erop tc 
wijzen dat de verslagen, zooals zij  in het

 voorkomen, geen aanspraak kunnen maken op volledig-
heid. n vergelijke slechts het verslag der  laatste vergade-
rin g van dc Atdecling Arnhem in het
met dat van  het zoogenaamde officiccle verslag 
zwijgt over  de grootschc plans van het Bestuur  tier . 

n de vergadering, den  Apri l door  tie Afdeeling m 
gehouden, werd dit punt mede behandeld, maar  het

 vermeldt daaromtrent niets. (") n het begin toch 
dier  vergadering verzocht de Voorzitter  den Secretaris het schrij -
ven tc lezen, van het Bestuur  der j  ingekomen 
en handelende over de stichting van een lokaal tot het houden 
eener  permanente tentoonstelling van bouwstoffen en andere 

(*) Tot ons leedwe/ea werden wij  verhinderd dtt verslag op te nemen. 

op het bouwvak betrekking hebbende voorwerpen, met verbin-
ding daaraan van vertrekken ten dienste der . 

e heer  J. C. van Wij k wees in die vergadering op de blijk -
baar  weinige levensvatbaarheid van dergelijke inrichtingen ; 
eene tc Brussel is geheel te niet gegaan en cene andere te 
Berlij n bloeit in gcenc dccle, reden waarom het hem eene ge-
waagde onderneming toescheen van eenigszins speculatieven 
aard, die minder op den weg der j tot Bevorde-
rin g der  Bouwkunst ligt . Spreker  wenschte de Afdeeling ge-
heel buiten deze zaak te houden en stelde de vraag, welke per-
sonen bij  mogelijke mislukkin g dc verantwoordelijkheid zullen 
dragen. 

e Voorzitter  was van meening, dat de j  verant-
woordelij k is, waarop de heer  Van Wij k repliceerde, dat de 

j  zich krachtens hare statuten niet zal mogen 
mengen in deze zaak cn dat hein de bcgrooting van kosten 
veel tc gering voorkwam , vooral met het oog op tic omstan-
digheid, dat de j op waardige wijze moet voor  den 
dag komen. e discussie over  dit onderwelp werd nog ecnigen 
tij d voortgezet, zoodat het inderdaad in 't oogvallend is dat 
het  11 daaromtrent het stilzwijgen bewaart. 

c aanstaande algemeene vergadering zal over  deze zaak 
licht verspreiden; wellicht dat het Bestuur  der j 
Vóór dien tij d alle leden per  circulair e in kennis stelt met dc 
plans, opdat zij  ernstig besproken kunnen worden cn daarb ij 
uitvoeri g melding maakt van tic bemerkingen, in de verschil-
lende Afdeelingen geopperd en aan de lezers van het

 tot heden onthouden. 

. 
t artikel over de haven te Tandjong Priok, komt 

in het volgende nommer. 
k voor uwe uitvoerige mede-

deelingen. 

. E en l T r d c i i i i i i i ' 

Bij  den bouw van een Schoolgebouw met 
Onderwjjzerswoning voor  de' gemeente
pen, wordt ten spoedigste g e v r a a gd een 

 Salaris 
naar  bekwaamheid. 

Zich aantcniclden. nut opgaaf van condi-
t iën, in persoon of met franco brieven vóór 
15 i e. k. lij j  den Getneeiite-Architekt te 

Gcldersch-Overijsselsche 

A n i i h i i ' t l i i i g r n v o o r : 

1°. de levering van gegalvaniseerd 
driedraads ; 

. de levering van gegalvaniseerde 
ijzeren krammen; 
het plaatsen van draadrasterin-
gen met inbegrip van de leve-
rin g van palen, 

worden uiterljj k 20 i a. s. ingewacht door 
den ondergeteekende, bjj  wien tevens de 
voorwaarden op Franco aanvrage en tegen 
betaling van ƒ 0 , 30 verkrijgbaa r  zjjn . 

 tlirec/eur, 
.1. . . 

Winterswijk, den i 1SS3. 

kan geplaatst worden aan het Bureau 
n 

Burgwal lü,  Haag. 

S E
S t o o m t r am . 

G 
op g den 15n i 1883. des namiddags 
te 2 uren, op h. t Bureau der l Stoom-
trai n , Buitenhof 38, te 
'*  firaoenhage. van: 

Bestek No. 12. 
t maken van een -

GEBOUW met - en -
e en btjbohoo-

rende werken, te Gouda, met 
de levering der  benoodigde 

. 
Bestekken zjjn ad ƒ 0 . 50 per  stuk ver-

krijgbaa r ten e der j 
bovengenoemd, alwaar  ook de drie stuks idj 
het bestek behoorende teekeningen te beko-
men zjjn tegen betaling van /' 5 per  stel. 

n worden gegeven g 7, 
Woensdag '.  en Vrijda g , des namid-
dags van 1 — 4 uren. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden 
op Zaterdag tien 12dcn i 1883, des voor-
middags te 11 uren. 

 en S der 
Gemeente  zjjn voornemens op 
Zaturdag den B*™ i 1883, des namiddags 
ten één ure, in het ojtenbaar  ten Stadhuize 
aan te besteden: 

t maken, leveren en stellen van 
Ameublement ten dienste van 
de openbare scholen if*  soort 
voor  jongens en meisjes, op het 
terrein genaamd Puntenburg, 
in twee perceelen. 

t bestek ligt ter  inzage aan het bureau 
der Gemeentewerken Achter e n bu rg , en 
is aldaar  zoomede ten Stadhuize (Afdeeling 
Einantiën) en bjj  tie boekhandelaren J . G. 
V A N X &  ZOON' verkrijgbaa r ge-
steld tegen betaling van ƒ 0.25 per  exemplaar. 

Utrecht, 1 i 18S3. 
 Secretaris der qenic'nte Utrecht, 

E . 

Te Brussel verschijnt en is verkrjjgban r  door 
. A. S &  ZOON, te Botterdam: 

mmi DE LtLEIlTOlTf , 
l p é r i o r t i q u e . 

Paraissant le 15 et le 30 de chaque inois. 
x ƒ 1 11 '« . 

Bjj  bovengenoemde firma  zjjn proefafleve-
ringen gratis te bekomen en kan men aldaar 
ook de condities vernemen omtrent het plaat-
sen van advertentiën in het tijdschrift . 

FABRIEK VAN TERRA-COTTA BOUWORNAMENTEN. 
(si-<l«-i-t it*nn  j f <'v»'**tljj< l to / . B e k v o o ad m e t d i v e r se . 

t te Amsterdam, Achter  Oosteinde N°. 4, bij  het Paleis voor  Volksvlijt . 
Voorbanden: N en , , , VAZEN , , -

. Uitgebreide handel in BOUW , T , , , 
, N , (op de plaats gesteld); N , 

, N in Waalvorm, diverse kleuren, zoo voor  buitengevels als binnenmuren, tut. de fabriek 
der . ,  &. C. te Amersfoort. 

N &  C°. 
Amsterdam. Achter Oosteinde, A"° . 4. 

Geldersch-Overijsselsche 

Aanbestedin g 
op Zaterdag den 26 i 1883, 

des namiddags (en twee ure, 
in de Sociëteit op den Zonneblink 

te , 

Bestek N 10. 
Gebouwen en inrichtingen op de 

Stations Groenlo en Eibergen 
in twee perceelen. 

Bestek N . 11. 
Grond- en kunstwerken ten be-

hoeve van het gedeelte -
spoorweg van af Station o 
tot aan de grens tusschen de 
Provinciën Gelderland en Over-' 
ijssel bij  Neede. e c i rc a 
17,2 kilometer.) 

Bestek N . 13. 
Gebouwen en inrichtingen op Sta-

tion Neede. 
Bestek N. 14 

Gebouwen en inrichtingen op Sta-
tion Borculo. 

Voor elk bestek en voor  elk der  perceelen 
van bestek N" . 10 kan afzondert jj k worden 
ingeschreven; voor  meerdere bestekken of 
perceelen inschrijvende, moet voor  elk bestek 
of perceel een afzonderlijk inschrjjvingsbilje t 
worden ingeleverd. e inschrijvingsbiljetten 
moeten uiterlij k één uur  vóór de besteding 
vrachtvrj j  worden bezorgd aan het bureau 
tier j  te Winterswijk. 

n worden gegeven op het bu-
reau der j  te Winiinwijk,
tevens de bestekken met bybehooren op franco 
aanvrage en tegen betaling van 

ƒ 1 . 50 voor  eik der  bestekken . 10,13,14, 
fi.— voor  bestek N u . 11, 

van af den 8 i e. k. verkrijgbaa r  zjjn . 
Winterswijk, den 1 i 1883. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
0p g den 15dl" i 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staats-

spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van; 

Bestek n°. 374. 
t onderhouden van- en het 

doen van eenige herstellingen 
aan de Gebouwen, -
ken, n en verdere 
werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende 
tot het station . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens art. 10 van het Bestek. 

t Bestek ligt vun den 30***  Apri l 18S3 
ter  lezing aan het Centraalbureau by de 

e n en aan het bureau van den 
r r  W. .1. E 
S te  cn is op franco aanvraag 

aan genoemd Centraalbureau (aid. Weg en 
Werken)te bekomen, tegenbetaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschie-
den op den i l d r " i 1883, des namiddags 
ten , ure. 

Utrecht, den 27"' ° Apri l 1883. 

. , 
N V A N 

FOOMKETELS i\ WERKTUIGEN, 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

S N &  Cf f i . 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Aanbesteding. 
S

 zullen op Zaterdag 12 i 1883, 
des namiddags 2 uur , in het s »rfe 

 te , gemeente , aanbe-
steden : 

t bouwen eener  School voor 
288 n in het dorp . 

g ƒ 16100. 
Bestek en teekening zjjn van 2 i e. k. 

ad f 1.— verkrjigbaa r  ter  Secretarie te Beteren. 
Aanwjjzin g op het terrein zal plaatsheb-

ben 3 uur  vóór de aanbesteding. 
 en Wethouders voornoemd, 

, Burgemeester. 
, Secretaris. 

******* 

***********i********  ******** 

, 
ao Öeerenstraat. 

. 
e  der  Gemeente
 zal g 10 i 1883, 's namiddags 

2 uur , in het openbaar  ten Gemeentehuize 
aanbesteden: 

t leveren en leggen van Cemen-
tenriolen, Sprui t riolen ens. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

~ , l V , 2 
° Y & ,  g 
e BOC  Frères, WAUBEUGE 
» , S & C".. E 
g

P r> E T St, CX , 
W Oostzeedjjk 24S,

en g 
van G. J. , te Arnhem. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
onzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen: op tlie voor

 voor  tie reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
wortlen op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . (i.  Cz., te Am-
sterdam . heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Phaollthographir , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O. J . . 

Neuchatel Asphaite Company . . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN WH VAL DE TRAVERS 

Beltweg N" . 3. 

hl nwm 
. 

, 
Centrifugaal pompen en Stoomheijen 

T E P en T E . 
n - en Brugconstructiën. 

VAN  «% TE , . 

Gecomprimeerde Asphaltwegcn en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
kolf- en , Winkel- en , , Veranda's, 

Brug- en , Belon-l-'iindeeringen, Stallen en/., enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz., gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. U. . , Beekstraat  62, te Arnhem. 

 W. PATON . 

http://Kamj.cn
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B . , t e A r n h e m . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I ' v r a a * t d e 

of iemand genegen om tegen een Salaris 
van  /'350.— per  jaar  onder  zijne leiding 
op het bureau wrkzaani te zjjn . Vereischte, 
kennis van bouwkundig teekenen; 
handteekenen en goed schrift strekt tot 
aanbeveling. Eigenhandig geschreven brieven 
waarin opgaaf van ouderdom , attesten , enz. 
aan het bureau van  Opmerker . B. 

, 
n , 

i'i i Zijlii'kl. , 
n (li'lminu'ii , 

(iegiilv. Utem 
F.iiiincrs. Tobben, 

, enz. enz. 

X , 

inden & Co. 
U n i v . op

f A A r V l l Zuinigheids- l aangroeien-

N p /  , l e " 
mmt W A v ütoostergzers.l  r,,| |(. Verven. 

PROCÉDÉ GEBR8. REIMERINGER. 
. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
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e. k. des middags te li. '  ure, in het Gemeente-
hui ! trachten aantebesteden: 

t bouwen van een nieuwe 
School met Onderwijzerswoning 
te , 

wtmrvan de gedrukte bestekken ter  lezing 
liggen in voornoemd Gemeentehuis tot op den 
dag der  besteding, eiken dag van 10 tot 2 
ure; terwjj l gedrukte bestekken kunnen ver-
kregen worden tegen betaling van f 1,50 bjj 
den Secretaris van voornoemde Gemeente en 
bj j  den Architect J. .  te Goes. 
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S , en», op den dag der  besteding, des voormiddags 

_ te 11 ure. 
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en andere 
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WEEGWERKTUIGEN. 
S van 

 brengen ter  kennis van be-
langhebbenden, dat de d dier  Gemeente 
sal overgaan tot het verleenen der 

E 
tot het leveren van gas, 
overeenkomstig de daaromtrent in zijne zit-
ting van 11 Apri l 1883 vastgestelde bepalingen. 

Exemplaren dier  bepalingen zijn verkrijg -
baar ter  Stadsdrukkerij . terwjj l de teekenin-

gen en toelichtende Nota, betrekkelij k den 
ouw der  Gasfabriek enz., ter  inzage liggen 

op het s (afdeeling Publieke' Werken)
van 1 tot :i l  1883. 

c biljetten van inschrijving , op zegel ge-
schreven , moeten voor  ïi.luni  1883 des mid-
dags ten twaalf uur  ter  Gemeente-Secretarie 
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noemden Architect. 
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tegen zeer  billjjke n prjjs . Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

e te verkoopen terreinen znn gelegen aan . iii u nnnnil P  i J 
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 vonr de Bouwkunst aan de  School, te
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e uitgave geschiedt bij  inteekening in 10 afleveringen a ƒ 1.75. 
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ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
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Fabrieken 
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Stukken en correspondentie voor  liet (lenootschap te adresseeren aai 
den , Prinsengracht  (e Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiOn aan liet u van  Ofmerlrr 
n straat X°.  te Arnhem. 

J U N
T  per  maanden of wel /es gulden per  jaar  hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
 en "  f 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
 cent voor een bewijsnommer, worden lot Vrijda g avond aangenomen. 

' Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
' ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

(A. et A.) E  , 
door  C

e kunststijl , die op dc e volgt, wordt 
barokstij l genoemd, en het is zeer  bezwaarlijk in enkele 
woorden het karakter  en het type van dit kunsttijdvak 
weer te geven. t staat in dezelfde verhouding tot 
den , als de Gothiek der 5e eeuw tot 
die van de 13e, toen zij  tot zoo edelen bloei was ge-
komen. 

Verschillende verklaringen worden gegeven van het 
woord „Barok" . Een kunstvorscher  denkt daarbij  al-
lereerst aan den beroemden schilder en graveur, aan 
den grooten dweper  Federigo Baroccio, een man, 
die de natuur  wilde nabootsen en toch onnatuurlij k 
werd, die een coloriet wilde zijn en toch koud en on-
harmonisch bleef, die naar  schoonheid en bevalligheid 
streefde en toch tot stootende smakeloosheid geraakte. 
En inderdaad, alwat van dien man verhaald wordt, 
al zijne eigenschappen passen zoo treffend bij  zijn tijd , 
dat hij  voorzeker  niet onwaardig zou zijn, zijn naam 
daaraan te geven. 

Een litterator  beweert wellicht, dat „barocco"  inde 
middeleeuwsche logica werd gebruikt om verdraaide en 
misvormde zinnen aan te duiden. 

Bezwaarlijk is het, met juistheid den omvang en het 
tijdsbestek dezer  periode te bepalen. Wij  zijn reeds 
in het onzekere omtrent het begin, want zelfs al be-
denken wij , dat alle overgangen der  kunsttijdperken 
geleidelijk zijn, dan is het ons toch niet mogelijk, op 
één zelfde tijdsti p overal de kenmerkende vormen van 
den baroktij d waar te nemen. Terwij l b.v. Venetië 
zich lang met 'goed gevolg tegen den barokstij l ver-
zette, en in d zelfs tot in de zeventiende 
eeuw de verwerping van Gothische en e mo-
tieven in zwang bleef, was reeds in de overige landen 
de barokstij l geheel inheemsch geworden. Even onze-
ker is men omtrent het juiste einde van dit kunsttijd -
perk, want terwij l oudere kunstvorschers met dit woord 

de geheele kunst van de 17e en 18e eeuw aanduiden, 
gaan dc nieuwere niet zoover, en bedoelen zij  daarmede 
slechts de vervalperiode der e , 
dus eigenlijk slechts de tweede helft der  16e eeuw. 

Werpen wij  nu een blik op de verschillende landen, 
om de gelijktijdig e toestanden met elkander te verge-
lijken , dan zien wij , dat daar  soms zeer  tegenstrijdige 
elementen nevens elkander  optreden. 

n denzelfden tijd , dat in Engeland de Elizabetstijl 
uit de e geboren werd, die als een zijtak 
van den barokstij l te beschouwen is , zien wij  in -
land tijdens den dertigjarigen oorlog de schilderkunst 
in volkomen verval, en de ornementiek in de vreese. 
lijkst e vormen ontaard. n Nederland daarentegen bloeit 
de kunst, en , , Van , Tcniers, 
Frans s scheppen hunne meesterstukken; terwij l 
ook in Frankrijk , dank zijden kunstzin van , 
de kunst op een hoogen trap staat. , hoewel 
altij d nog het toongevende land bij  uitnemendheid, ziet 
echter  meer en meer  zijn kunst tot verval komen , al 
kan het nog op enkele eminente kunstenaars als -
menichino, Guido , o en Salvator a wijzen. 

Wij  wenschen thans de verschillende landen ieder  op 
zich zelf te beschouwen, en beginnen met . 

n de 2e helft der  16e eeuw vinden wij  daar  weinig 
geestig, kunstvol leven, maar  overal heerscht verval. 
Een merkbare verslapping is waar te nemen in de ar-
chitectuur, vooral in het ornement, dat in zijn overla-
ding en zware vormen reeds geheel het karakter  van 
den barokstij l vertoont. s in den goeden tij d der 

e keek men niet al te zeer  naar de hoofd-
vormen van het ornement, was men niet zeer  kies-
keurig op de plaatsen, waar  men het aanbracht. Wat 
de e slechts ten deele had weten uit te druk-
ken , dat er  nl. een geheel symbolische verhouding moet 
bestaan tusschen het te versieren voorwerp en het ver-
sierende ornement, werd door den baroktij d geheel 
weggecijferd. 
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Schilderachtigheid, aangename kleurmengeling, spe-
ling van licht en bruin , bewogen lijnen, dat was het 
alleen, waarnaar  men streefde. t fijne, reine gevoel 
ging verloren. e ornementen moesten krachtig re-
lief hebben, om sprekende schaduwen te verkrijgen, 
en hierdoor  ging de edele schoonheid der  profielen bij 
huisraad cn vaatwerk verloren. n hoopte het orne-
ment opeen, zoodat het te massief werd voor  het voor-
werp , dat het versieren moest. Zonder  aan dc bestem-
ming der  voorwerpen of bouwproducten te denken, gaf 
men ze dc meest fantastische vormen , geheel zooals ze 
in het brein des kunstenaars geboren werden. , 
allerlei wapenen, muziekinstrumenten, symbolen van 
kunsten en wetenschappen , jacht en landbouw, kransen, 
bloem- en vruchtfestons, amoretten, dolfijnen, monsters, 
sirenen, sfinxen, dc gehcele Olymp met zijn goden en 
godinnen, 't werd alles bont door  elkander  gebruikt. 

Bij  een dergelijke potpourr i van ornementen hield 
natuurlij k de fijne behandeling van het lofwerk, zoo 
kenmerkend voor  den goeden tijd , op, cn inplaats 
daarvan komt een ander  ornement, dat het gehcele 
karakter  van den tij d weergeeft. n heeft dit orne-
ment, dat zich moeilijk laat omschrijven, lederorne-
ment genoemd, daar  het zich als riemen laat buigen, 
draaien en doorecnvlechten. t is oorspronkelijk aan 
de architectuur  ontleend, die er  behagen in schepte 
lijsten enz. om te krullen . te splijten of uit te trekken. 
Van dc bouwwerken werd het ornement ook op andere 
voorwerpen toegepast, in het bijzonder  op de onder 
den naam „Cartouches"  bekende omlijstingen , op smee-
werk, op de goudsmidskunst enz. A l naar  het mate-
riaal het veroorloofde, springt het riemwerk meer  of 
minder  voor. 

Vooral de Elizabetstijl in Engeland maakte er  een 
veelvuldig gebruik van. e naar  de maagdelijke ko-
ningin genoemde stijl is niets dan een verbastering van 
de . Zij n krullen , banden, riemen zijn 
ontleend aan de e en e kunst. 

n d was het in 't bijzonder  dc architect 
Wendel , de man die zijn beroemd boek over 
de zuilenorden schreef, die tot de verbreiding van het 
lederorncment bijdroeg. Bij  hem is alles zwaar  en 
massief, en toch geraakt al het gezamenlijk muurwerk 
met het ornementale bijwerk in beweging. 

e figuren op de doorbroken frontons cn lijsten 
spelen dramatische scènes, die in de nissen verwringen 
zich tot de onmogelijkste houdingen, de kariatiden schij-
nen bijna vooruit te loopen en daarbij  zijn zij  allen 
zeer  plomp, met opgezwollen spieren en open kleede-
ren. Zelfs de wapendragers kunnen niet rustig blijven 
staan, want nu eens zijn het engelen, die met hoog-
opgeheven vleugels komen aanvliegen, dan weder 
leeuwen, die met vreeselijk opgesperden muil toesprin-
gen op het wapen , dat zij  moeten vasthouden. Soms 
ook worden de aangezichten met menschelijke trekken 
voorzien, waardoor  de bizarre leeuwekoppen ontstaan, 
die half op menschen, half op dieren gelijken. 

Wenden wij  thans den blik naar  Spanje. Na den 
val van Grenada en de ontdekking van Amerika begint 
hier  eerst een algemeene ontwikkeling te heerschen, 

 en ontstaat de eerste Spaansche kunst, als men die 
 van de n tenminste niet aldus wil noemen. On-
 der  de regeering van a en Ferdinand bloeide 
 het gansche land, cn zag men alom den schoonheids-

\ zin ontluiken. 
> n de architectuur  smolten allerlei elementen samen: 

, Gothische en antieke, uit ë reeds vroeg 
 herwaarts gekomen. n tegenstelling met de landen 
 ten noorden der  Alpen , had Spanje dus in het begin 
der i6c eeuw reeds eene schoone, verheffende kunst, 

; toen elders dc smaaklooze vormen der  laat-Gothick 
 nog gehuldigd werden. e bloei duurde tot de 
regcering van Filips , toen de streng-antieke rich-
ting , op nuchtere wijze toegepast, alleenhecrschend 
werd. 

n de Nederlanden werden de vormen van den Ba-
rokstij l met veel smaak toegepast, en hoewel som-
mige gebouwen een hinderlijk e overlading van ornement 
vertoonen, zijn toch de meesten daarvan vrijgcbleven, 
wat misschien voor  een deel aan de schaarste der 
gehouwen steen te danken is. 

Vóór wij  thans den ontwikkelingsgang der  Fransche 
kunst, die bijna van het midden der  16' eeuw afaan 
in gansch het beschaafde Europa den toon aangaf, 
nader  beschouwen, moeten wij  nog even de ontaarding 
der e kunst bespreken, daar  deze vooral op 
Frankrij k van grooten invloed was. 

n de 2 helft der  zestiende eeuw ontwaakte dc -
liaansche schilderkunst tot nieuwen bloei, en ze maakte 
zich van alles meester, zoodat alom wanden en pla-
fonds met schilderwerk werden bedekt. e pitto-
reske richtin g deed ook haar  invloed op de beeld-
houwkunst gelden. Voornamelijk Bernini, eens als 
den grootstcn meester  van zijn tij d geacht, volgde deze 
richting . c rust der  antieke beelden werd verlaten. 

d werd door  Bernini voorgesteld op het oogen-
blik , dat hij  den slinger  zwaait, cn dat alle spieren 
sterk zijn gespannen. e gekwelde cn gemartelde 
heiligen kronkelen zich in hun smart of rekken het 
lichaam, en staan in extase naar  den hemel te turen , 
zoodat men slechts van hun aangezicht de neusvleu-
gels ziet. 

Ook in de architectuur  vond een groote ommekeer 
plaats , en kwam hartstochtelijke beweging, waar  vroe-
ger  rust en kalmte geheerscht had. n ging van 
het beginsel uit, dat de kromme lij n steeds schooner 
is dan de rechte , en daarom vermeden de architecten 
de rechte lij n zooveel zij  konden. e plattegronden 
werden bij  voorkeur  rond, de facades bogen uit en 
in, de toppen rondden zich tot enorme krullen , de 
zuilen vertoonden de schroeflijn, alles om slechts een 
zeker  effect te bereiken. Voorspringende pijlers, halve 
pilasters, alles werd toegepast om bij  het beschouwen 
een aangenaam gezicht teweeg te brengen. Bij  den 
kerkbouw werd de basiliekvorm verlaten, en de zuilen 
als versiering tegen de wanden geplakt. Één groot 
tongewelf dekte de geheele ruimt e en bood een gun-
stig veld ter  beschildering aan; terwij l in tal van nissen 
de beelden van Bernini en zijn navolgers werden aan-
gebracht. t altaar  was zoo schitterend mogelijk ver-
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sierd. Gedraaide zuilen werden daar  algemeen gebruikt; 
de krullende lijsten en frontons spotten met alle regelen 
der symmetrie en zwaartekracht, steenblokken zweefden 
alsof zij  van was waren! 

Wanneer  men den geest van dezen Barokstijl , dien 
men ook wel Jezuietenstijl noemt, naar  waarde wil be-
oordeelen, moet men dc schilder-, beeldhouw- en 
bouwkunst bij  elkander  bestudeeren, want de meesters 
dezer  kunstperiode als Bernini, Borromini , o 
en anderen legden zich op alle drie dc kunsten toe. 
Zij  stemden hierin overeen met de meesters der -
naissance , en het kan niet ontkend worden, dat zij 
een harmonisch geheel totstandbrachten; maar  toch , 
hoe verschilde hun werk inet dat van de vorige eeuw! 
Zij  dreven alle effect tot het uiterste, alle instrumenten 
gaven bij  hen als 't ware geluid, cn dat wel fortis-
simo , zoodat eindelijk een klankeffect ontstond, dat 
de zinnen betooverde. 

n heeft, zooals ik reeds zeide, dezen stijl den Je-
zuietenstijl genoemd en niet ten onrechte, doch men 
moet dit niet zoo begrijpen, alsof de Jezuieten daarvan 
de uitvinders waren. Zij  bedienden er  zich slechts 
van, als zij  kerken noodig hadden, die ze met pracht 
wilden uitdossen. Eindelijk kwam een medelid van 
hun orde, Pater  Andreas Pozzo, op het denkbeeld, 
de heerschende kunstideeën tot een soort van theorie 
om tc werken, waardoor  natuurlij k de benaming Je-
zuietenstijl nog meer  ingang vond. 

(Wórdt vervolgd.) 

. 

. 
Toen ik, waarde redacteur, uw verzoek ontving, in 

een reeks van opstellen aan de lezers van den sedert 
1 Januari in vernieuwd gewaad verschenen
ker mede te deelen, wat er  alzoo merkwaardigs op 
de e e en Uitvoerhandeltentoon-
stelling"  te zien is, was ik niet weinig verrast. Als 
men langen tij d de pen niet gevoerd heeft, is men het 
briefschrijven min of meer  ontwend, en het was dan 
ook slechts uw vriendelijk e aandrang, die mij  ten 
slotte besluiten deed aan uw vcreerend verzoek te vol-
doen. k reken echter  op een toegeeflijke beoordee-
ling van mijn geschrijf, overtuigd als ik ben, dat ik 
hier  en daar  misschien wel eens zal tekortschieten. 

Na deze kleine peroratie zal ik'  maar  aanstonds met 
de deur  in huis vallen , en ik begin dus, met te trach-
ten, den indruk te schetsen, diende tentoonstelling bij 
een eerste bezoek op mij  maakte r  ik niet tot 
de uitverkorenen behoorde, wien hét vergund was dc 
officieelc opening bij  te wonen, kan ik u daarvan , 
helaas, niets verhalen. Trouwens al kon ik er  wat 
van zeggen, 't zou voor  uw lezers toch oud nieuws 
zijn, daar  zij  alles reeds zoo uitvoerig mogelijk in alle 
binnen- en buitenlandsche bladen hebben kunnen lezen. 

e Fransche bladen vooral hebben nogal met lof van 
ons oude Amsterdam gewaagd. Was het misschien 
„courtoisi e g'auloise"  ? k weet het niet, doch het 
deed mij , als geboren Amsterdammer, toch goed, dat 
allen onze Amstelveste, wat het oudere gedeelte be-
treft , „l a ville la plus pittoresque de l'Europe" , „un e 
grande curiosité"  cn wat dies meer  zij , noemen. Voor 
wat wij  in den tegenwoordigen tij d bijbouwden hebben 
zij  echter  niet veel respect, en zij  durven het zelfs wa-
gen ons „schilders"- , „dichters"-e n „gelcerden"-kwar -

tier"  oninteressant te vinden. Ook het nieuwe m 
schijnt op hen niet dien indruk te maken, dien men 
gehoopt had, en een van hen durft zelfs beweren, 
dat de vreemdelingen werk zullen hebben, eraan te 
wennen. En dat nog wel aan onze officieelc kunst! 
Foei! 

r  ik sta daar  nu op de brug voor  het m 
te mijmeren, en zou haast vergeten, dat ik naar  de 
tentoonstelling moet, en dat nog wel om verslag te 
geven. 

Een paar  houten gebouwtjes, voor  het , ge-
ven toegang, 't s gelukkig geen dure dag en voor 
de luttele som van vijfti g cents wordt mij  vergunning 
gegeven, den geheelen dag naar  hartelust op het ter-
rein en in de zalen rond te dwalen. 

k betreed de museumhal, en terwij l ik, daar  door-
wandelende , een oogenblik door  de ruiten terzijde 
kijk , om wat van de (tot dusverre ontoegankelijke) 

e schatten van Engeland's s te kun-
nen waarnemen, word ik in mijn overpeinzingen ge-
stoord door  de uitroepen van een paar  heeren, die 
zich, naar  het schijnt, maar  niet kunnen vereenigen 
met den stijl , waarin het der e g behaagd 
heeft, onzen l op te trekken, en die, 
in hun eenvoud, meenen, dat die stijl aan den invloed 
der Jezuieten te danken is. „Tou t chemin mene a 

"  roept de een in zijn verontwaardiging, „Pre-
cies een kerk" , meent de ander, en zoo gaat het 
voort, totdat een derde erbijkomt , die op de „waar -
heid"  van het gebouw wijst. „Wa t waarheid"  , roept 
de een. . . . maar  nu wordt het mij  te machtig en ik 
maak dus maar  haastig, dat ik wegkom. 

Wat een gezicht, als men den museumdoorgang ten 
einde is! Aan het einde van een glooiend pad, dat 
vooralsnog in een zandwoestijn uitmondt, die zeker 
later  meer  het voorkomen van een vriendelijk e oase 
zal krijgen , staat een trotsche marmeren tempel, tus-
schen welks torens een wapperend zeil is uitgespan-
nen. Wat een ornement daar  omhoog, — koppen, 
bouquetten van slangen, mannen in nissen zittende — 
't is om duizelig van te worden. 

k ga naderbij, en zie nu , dat wat men eerst voor 
marmer zou aanzien, eenvoudig geschilderd zeildoek 
is; dat de olifanten, de slangen, kortom al het orne-
ment gips is; dat het uitgespannen zeil door  hout ge-
schraagd wordt. Juist ben ik bezig op te merken, 
met welk een vaardigheid alles geboetseerd is, toen 
ik mij  plotseling op den schouder  voel kloppen , en 
een oud schoolvriend van mij  in levenden lijv e voor 
mij  staat. 

„Zoo , oude jongen, ji j  ook hier! Wat heb ik jein 
geen tij d gezien! e gaat het? En thuis?"  (ditalles 
zegt hij , terwij l hij  mij  duchtig de hand schudt). „Wa t 
zeg je wel van die rarekiekkas, die ze daar  uit latjes 
en papier  hebben saamgeflanst ? Echt grandioos, hè ? 
En wat goedkoop! k wou dat ik aandeel in die Ten-
toonstelling-onderneming had !"  Voor  ik nog eigenlijk 
recht tij d heb gehad, eenige algemeenheden te zeggen, 
gaat de heer  Pietersen (want zoo heet hij , Brammetje 
Pietersen) met zijn, mij  vanouds bekende , vivaciteit 
alweer  door: 

„E n wat zeg jij , o waarheidsapostel, nu wel van 
deze poppenkraam? e dunkt, je walgt van dat papieren 
marmer, van die gipsen olifanten?" 

Ja, 't was waar, voor  een jaar  of wat geleden , toen 
ik mijn vriend Pietersen voor  het laatst zag, had ik 
nogal eens verkondigd, dat alle bouwkunst waar moest 
zijn ; doch ik was een weinig aan het twijfelen gegaan, 
toen ik de waarheid in hout en steen had gezien, en 
ik was zelfs thans al zoover  gekomen, dat mij  tus-
schenbeide het leekengebed „verlo s ons van de waar 
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heid, "  op de lippen kwam. Geen wonder  dus, 
dat ik me even bedenken moest, voor  ik de vraag 
beantwoordde. 

k vind het aspect grandioos", zei ik eindelijk, ont-
wijkend. — „E n wat monumentaal hè , papier  op plan-
ken geplakt"  ! plaagde Pietersen. k trachtte mijn vriend 
aan het verstand te brengen, dat men een tijdelij k 
gebouw als dit toch moeilijk van werkelijk marmer kon 
optrekken, cn dat het dus in dit geval zoo'n groote 
zonde niet was een „een klein , klein jokkertje "  op zijn 
geweten te hebben. „Jawel, echte fransche bluf. 't Be-
duidt niets en 't maakt toch parade", spotte Bramnietje. 
k liet mij  echter  door  zijn spot niet van de wijs bren-

gen, en trachtte te betoogen, dat daar  juist verdienste 
in school. , die vreemde snoeshanen willen 
ons hier  knollen voor  citroenen verkoopen, en gaan 
met ons geld strijken! Nu, 'tspij t me, ik moet juist 
bij  iemand in de stad wezen , maar  ik kom straks nog 
eens bij  je aan. e groete aan vrouw en kinderen
A u revoir! "  Een forsche handdruk, en weg was Bram-
metje. 

k wandelde een eindje op, en bekeek de facade 
nog eens op mijn gemak. k vond er  wel wat op aan 
te merken, en meende, dat bv. de vensters, die van 
terzijde op de torens geschilderd waren, best hadden 
kunnen gemist worden; dat de bekroningen wat minder 
met ornement overladen hadden kunnen zijn; dat dc 
kleur  van het rood misschien wat zachter  had kunnen 
wezen. Ook de tot vlaggestokken gepromoveerde 
„juffers "  konden mij  niet behagen, maar  ik meende, 
dat ze misschien wel later  door  betere vervangen zou-
den worden. 

t beeldwerk leek mij  anders wel, en ik vond 
vooral de olifanten met een flinke hand geboetseerd. 
Ook bij  het decoratieve schilderwerk zag ik zeer  goede 
brokken, die duidelijk deden zien hoeveel meer  de 
Fransche kunstenaars met het naakte menschenbeeld 
vertrouwd zijn dan de onze. 

En toen ik mij  andermaal voor  het m plaatste, 
om den gevel nogeens in zijn geheel te zien, en ik 
het schitterend wit der  torens tegen het diepblauw van | 
den hemel zag uitkomen, vond ik toch dat hij  een 
goeden indruk maakte, wat Pietersen ook spotten mocht. 

k zocht naar  stijl , maar  dien kon ik er  niet aan 
vinden. Egyptische, Grieksche, Assyrische, Perzische, 

, e en zeer  moderne motieven, alles 
dooreengemengd. Wat echter  de ontwerper  bedoeld 
heeft, toen hij  overal slangen te pas bracht, kon ik 
niet begrijpen. Soms worden die slangen door  zittende 
menschenbeelden vastgehouden; soms knijpen figuren, 
die ik voor  schikgodinnen houd, ze krampachtig aan 
hun boezem. t er  slangen in è gevonden wor-
den is mij  bekend, en ik herinner  mij  ook, dat de 
slang weieens voor  het symbool der  eeuwigheid ge-
houden wordt, al komt zij  er  in het Paradijsverhaal 
niet zeer  eervol af. Wat echter  al dat adderengebroed 
met onze koloniale tentoonstelling te maken heeft, 
werd mij  niet helder. Ook verdiepte ik mij  in gissingen 
omtrent de holoogige figuren, die bovenop de torens 
in de nissen zitten, maar  ook die wist ik niet thuis 
te brengen. 

Na eene wijl e poozen trad ik het hoofdgebouw bin-
nen. Wat ik daar  zag, vermeld ik in een volgend 
schrijven.

G T E . 
r  den heer  J. A . van der , bouwmeester 

van bovengenoemde waterleiding, is aan het Gemeente-
bestuur  eene memorie toegezonden met aanteekeningen 
op het rapport der  Commisssie van onderzoek en advies 
in zake de werken dezer  hoogdrukwaterleiding, 

e heer  Van der s kan niet toegeven, dat bij 
J het ontwerp en den aanleg der  werken een meer  dan 
 gepaste zuinigheid heeft op den voorgrond gestaan. 

e ondervinding, een paar  jaar  geleden door  hem 
opgedaan bij  het aanleggen der  kade van de nieuwe 
inpoldering langs het scheepvaartkanaal, heeft hem 
genoopt om den grondslag te behandelen, zooals die 
door  hem is ontworpen en uitgevoerd. j  heeft bij 
die gelegenheid ten volle kunnen zien, wat er  zou 
geworden zijn van eene behandeling van het terrein, 
zooals dit door  de Commissie in haar  rapport wordt 
voorgesteld. n weersgesteldheid en hoogwater 
niet belet, dat het werk volgens bestek binnen den 
gestelden tij d werd uitgevoerd, dan zou er  van over-
dreven zuinigheid geen sprake hebben kunnen zijn. 

Verder  wil de heer  Van der s gaarne toegeven, 
dat, toen weersgesteldheid en waterstand de uitvoering 
van het werk volgens bestek onmogelijk maakten, het 
beter  ware geweest, de werken tot gunstiger  seizoen 
te staken; maar  men moet niet vergeten, dat den aan-
nemer het werk was gegund op uitdrukkelijk e voor-
waarde, dat het in 1882 gereed zou zijn, en dat wel 
met voorbijgang van den minsten inschrijver , die de 
helft in 1883 wilde verrichten, zoodat het voor  hem 
eigenaardige moeilijkheden had, voor  uitstel te pleiten. 

t de wijze van voorziening in de bestaande ge-
breken der  filters, door  de Commissie voorgesteld, kan 
de heer  Van der s zich geenszins vereenigen, zoo 
zelfs, dat hij  in geen geval de verantwoordelijkheid 
der uitvoering daarvan op zich durft nemen. j  voor-
ziet namelijk dat de diepe ontgravingen, die aan het 
aanbrengen der  kleitaluds moeten voorafgaan, de ge-
welven van den bodem zullen doen spatten, ook dan 
zelfs , als die ontgraving bij  kleine gedeelten tegelijk 
geschiedt. r  doelmatig en eenvoudig komt het 
hem voor, de filters waterdicht te maken met een laag 
portland-cementbeton op de oppervlakte der  taluds. 

e laag moet dik genoeg zijn om op zich zelf eenige 
stevigheid te hebben, en dus niet het karakter  dragen 
van bepleistering. Geeft men haar  15 . dikte en 
stelt men het beton samen uit 3 deelen zand op 1 deel 
cement, dan komen de kosten voor  beide filters te 
zamen op hoogstens / 6500 te staan, en men zou 
dan nagenoeg absolute dichtheid verkrijgen. t is 
daarvoor  echter  wenschelijk, het terrein eerst nog eeni-
gen tijd , b.v. een jaar, te laten uitwerken, en de 
filters  in den bestaanden toestand te gebruiken, nadat 
de aannemer het noodige onderhoudswerk aan de bazalt-
taluds cn den bodem heeft verricht . 

Nadat Burgemeester  en Wethouders zich overtuigd 
hadden dat de Commissie van onderzoek bereid is, 
hen bij  de herstellingen van dit werk terzijde te staan , 
hebben zij  aan de Commissie de bezwaren van den 
heer  Van der s medegedeeld en in eene con-
ferentie besproken. r  de drie deskundigen allen 
van oordeel blijven, dat de verbeteringen overeenkom-
stig hun advies moeten worden uitgevoerd, is den 
bouwmeester  opgedragen, het bestek dienovereenkom-
stig op te maken. 

E N T E . 
Wij  ontleenen het onderstaande aan het h 

, voorkomende in het Bataviaasch Han-
delsblad van 21 t jl . 

 in het Algemeen Dagblad van
door  den r  der  Bataviasche , den 
hoofdingenieur e Gelder, geplaatste critiek over  het 
Goenoeng-Saharie-kanaal, heeft den uitvoerder  van 
dat belangrijk werk, den hoofdingenieur  van den Wa-
terstaat Verburgh, doen antwoorden in ons blad. Een 
wetenschappelijke pennestrijd is hieruit voortgevloeid , 

welke den aanvaller  het spreekwoord van splinter  en | blijven wij  bij  onze steeds volgehouden meening, dat 
balk in het geheugen mag hebben geroepen. Eenmaal 
tot strijden gedwongen, heeft de heer  V. den heer . 
G. uit zijn eigen cijfers en argumenten bewezen, dat 
zijne critiek niet tegen het Goenoeng-Saharie-kanaal, 
het werk van den Waterstaat, maar tegen zijn eigen 
werk, het Tandjong-Priok-kanaal, gericht behoorde te 
zijn. Uit 'sheeren Verburgh' s zakelijk vertoog toch, 
waarvan het eergister  verschenen gedeelte in onze mail-
editie van heden is overgenomen, blijk t maar  al te 
duidelijk , dat het Tandjong-Priok-kanaal in den staat, 
waarin het zich thans bevindt, onbruikbaar  is, wegens 
den snellen stroom, welke erin gaat en die niet al-
leen de scheepvaart belemmert, maar tevens te veel 
slib aanvoert, zoodat dc haven, om niet te verzanden, 
voortdurend zal moeten worden uitgebaggerd. t punt 
is zoo helder  door  den heer  V. uiteengezet, dat eene 
afdoende wederlegging vri j  algemeen voor  onmogelijk 
wordt gehouden. 

„Ui t dit geconstateerde feit blijkt , dat op n 
trant , d. i. te optimistisch, de haven van Tandjong-
Priok voor  voltooid is verklaard, daar  men minstens 
een schutsluis zal moeten aanleggen in het havenkanaal, 
om de haven zelve in voldoenden staat te houden en den 
af- en toevoer  te water  der  geloste en te laden goede-
ren mogelijk te maken. 

e ontdekking mag ontnuchterend werken op de 
beide aanvragers om concessie der  haven-exploitatie, 
daar  zij  blijkbaar  de hiervoren vermelde bezwaren ge-
heel over  het hoofd hebben gezien. En bij  deze be-
zwaren voegt zich nog een ander, niet minder  overwe-
gend voor  de te Tandjong-Priok te laden goederen. 

t onvermijdelij k schijnend schutten in het haven-
kanaal heeft voor  ieder  vaartuig oponthoud ten gevolge, 
minstens van een halfuur , en zulk een oponthoud 
werkt, zoodra er  meerdere vaartuigen te schutten val-
len, verlammend op den spoed, welke bij  een ecnigs-
zins bedrijvi g verkeer  bij  het laden in de haven be-
tracht behoort te worden. 

„Wi j  vertrouwen, dat het even gematigd als zaak-
kundig vertoog van den hoofdingenieur  Verburgh de 

g en althans het Opperbestuur  en de Tweede 
r  zullen overtuigen van de juistheid der  bezwaren, 

door  de r  van l tedezerstede aange-
voerd tegen het verleenen eener  concessie van haven-
exploitatie, zelfs vóór dat van het naar  de doelmatig-
heid der  haven zich richtend verkeer  nog iets gebleken is. 

t is meer  dan ooit de vraag, nu de verbinding 
te water  der  haven met de stad op den hinderpaal eener 
schutsluis zal moeten stuiten, of de scheepvaart gedu-
rende het grootste gedeelte van het jaar  niet de voor-
keur  zal geven aan de reede, met het oog op de 
mindere wisselvalligheden en risico's, welke zij  ople-
vert voor  het transport der  te lossen of in te nemen 
lading. 

e vraag is te nijpender, omdat de eerste proeve 
met de haven zoo weinig voldaan heeft, tengevolge 
van den feilen stroom, die er  staat en de moeilijk-
heden, welke het vervoer  per  prauw daarvan heeft 
ondervonden, zoodanig dat de stoomschepen der  Ne-

c Stoomvaartmaatschappij  terugge-
keerd zijn naar  hunne ankerplaatsen op de reede. 

t deze feiten van den laatsten tij d voor  oogen, 

de oprichting eener j  tot exploitatie der 
Priok-haven eene door  niets gewettigde, maar tevens 
zeer  gevaarlijke waaghalzerij  zou wezen. Gelukkig 
schijnen ook de aanvragers om concessie van liever-
lede tot onze inzichten te naderen, althans in de laatste 
weken heeft men van de zaak niets meer  gehoord. 
Zij  ruste in vrede!" . 

. 
Na het afdrukken van het nommer van i ontvingen wij 

het volgende schrijven: 
 er de

n het verslag van dc vergadering van dc Afdeeling Arnhem, 
gehouden den  Apri l  en voorkomende in  Opmerker 
van den  staat: «Spreker haalde daarbij  de ondervinding 
aan van professor  Smith uit Weenen, enz.": dit is niet juist ; 
ik heb als voorbeeld van het uitzetten van Portland-cement 
aangehaald hetgeen door  V . Schmidt medegedeeld is, van 
ccn der n aan den St.-Stefanusdom te Weenen, die den 

r  naar  beneden is gestort, hetwelk door 
genoemden dombouwmeester  werd toegeschreven aan het uit-
zetten van het Portland-cement, waarmede de voegen waren 
volgezet. 

Arnhem, i  J. W.

(A et A.) W E 
. 

e beschildering van de groote zaal der  Soc ië te it van de 
e e is in het begin dezer  week voltooid 

Zooals men weet, werd dit belangrijk werk op gebied der 
decoratieve schilderkunst uitgevoerd door  de e 
firma  Jansen en , volgens het ontwerp van den ar-
chitect n te Amsterdam, die ook de ontwerper  van het 
geheele gebouw is. 

t was voorzeker  een prijzenswaardige daad van het Be-
stuur  der , dat het op die wijze tewerk is gegaan, 
want hierdoor  kon het Bestuur  zich verzekeren, dat een en an-
der  uitgevoerd zou worden in het karakter  van het gebouw zelf. 

e indru k nu, dien de voltooide zaal op het publiek maakt, 
is zeer  uiteenloopend; de een vindt het schoon, do ander 
daarentegen verfoeilijk . k voor  mij , zoo schrijf t onze be-
richtgever, kan het ook niet in allen dcele geslaagd noemen. 

e architectuur  der  zaal is behandeld in het karakter  der 
e . Schoon van vorm cn lijnen is zij 

zeker, uit een bouwkunstig oogpunt beschouwd, een der  schoon-
ste zalen, die in ons land te vinden zijn. e kleuren, waarin 
de wanden beschilderd werden, zijn fijn  en stemmig; tegen 
een grocn-blauwen achtergrond komen de deuromlijstingen, 
alsook dc pilasters, die in lichtgrijz e stecnklcur  zijn behandeld 
met nagebootste bronzen kapiteelen en basementen met dito 
rood-marmcren p iëdes ta l l en, zeer  gunstig uit . 

t plafond zelf, dat uit een groot middenvak bestaat met 
vier  rondom gelegen kleinere vakken, gaat gowelfsgewijze over 
op een ri j  vrijstaande kolommen, tusschen welke en de muren 
een gaanderij  is gelegen, die overdekt is met een aantal kruis -
gewelven met steekkappen. 

e kruisgewelven, steekkappen en gewelfde overgang van 
het middenvak zijn allen als bezaaid met ornementen, in ver-
schillende tinten behandeld op een lichtgelen grond. 

e ornementen zijn het, die het geheel iets onrustigs, iets 
onbestendigs geven. c compositie daarvan is ongelukkig 
niet in het karakter  en een verwarrin g van Fransche en
liaansche n heerscht bij  alle ornement. 

t geheel staat verre achter  bij  die composities, welke wij 
het genoegen hadden, op de laatste tentoonstelling van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam, van 
eenige andere jeugdige Nederlandsche artisten te aanschouwen. 

Wat vooral hindert is, dat zij  te kleuri g zijn ; zij  zijn niet 
fijn  van toon en komen veel tc veel voor  op dien lichten 
achtergrond. Ook ontbreekt er  bepaald een zoo gewenschte 
overgang van wandvlakte op plafond. 

t groote middenvak is, ondanks den rijkdo m van kleu-
ren, het gelukkigst en voldoet goed, maar  ook hier  valt vooral 
de gebrekkige ornement-compositie weer  sterk in het oog. 
Een groote verbetering zou het voor  het plafond zijn , indien 
men de ronde raampjes onder  de steekkappen van lichtgekleurd 
glas voorzag, waardoor  het sterke licht eenigszins zou worden 
getemperd en het plafond zeker  veel in kleur  zou winnen. 

(A. et A.) . men lezeonB,\ . 
n het stuk, e Bouwkunst in Wee-

nen"  zijn ccn paar  zinstorende fouten n een silhouett 
slopen.  een verwijderde silhouette. 

" m  regel  v. o. e breedte m  laatste regel v. o. t mo-

oude gepleisterde plafonds" 
gepleisterde plafonds enz.  ~ ~ 

j .  regei  ^ i n p i a a ö stoommachin e met Ketel van 3 Pk. wordt in r u i l aangeboden 
tegen een E -

der gevels varieert van  tot . t nument van Weenen is over  't algemeen 1  OP N van :i Pk. 
 van aanzien en niet  Brieven franco, onder  letter . aan -

. E. S Centraal Advert.-Bureau, te
moet zijn tot . 

m  regel  v. b. »met succes 
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1

Tot voorbereiding van een bclangrjj k werk 
r de Gemeente Zwolle wordt tegen half 

Juni voor den tjj d van vier  maanden ge-
vraagd een -

G , ervaren in het Wa-
terpassen en in het doen van opme-
tingen. 

Salaris ) a O per  maand. 
Zich aanteinelden, in persoon of met franco 

brieven voor 1 Juni e. k. bjj  den gemeente-
architect te Zwolle. 

E 

S van 
 zjjn voornemens op Woensdag 

den 30 i 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t bouwen van eene
met , aan het . 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de l'laatseljjk e Secretarie en het 
Stads-Timnierhuis te , en zjjn voor 
den prjj s van / ' 1.50 verkrijgbaa r bi] Wed. 
P. VA N , Boekdruk-
ken aan den Houttuin no. 78. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing in 
loco zal plaats hebben op Vrijdag den 18 

 1883, des voormiddngs ten 11 ure. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

. 
Centrifugaal pom pon en Stooiuheijeii 

T E P e n TE . 
n - en Brugconstructiën. 

 Anu . . 

Vraaid Catalog. 

. 

Van der 
« l i l v . op 

i

Usages, 

n , 

en Zijlield. , 

n lichouwen, 

fiegalv. n 

Emmers, Tohben, 

Gieters, onz. enz. 

, 

linden & Co. 
Zuinigheids- |Niel aongrucien-

.  de en nwstwe-
| rende Verven. 

L 

e  der  Gemeente
 zal g 24 i 1883, 's namiddags 

1 uur , in net openbaar ten Gcmeentchuize 
aanbesteden: 

t driejari g onderhoud van het 
. 

Aanwjjzin g g 17 i 1SS3, 's mor-
gens 10 uur , imreau Gemeentewerken; be-
stekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krjjgbaar . 

 S S van 
 brengen ter  kennis van be-

langhebbenden, dat de d dier  Gemeente 
zal overgaan tot het verleeiien der 

E 

t o t h e t l e v e r e n v a n g a s. 

overeenkomstig de daaromtrent in zijne zit-
ting van  Apri l 1883 vastgestelde bepalingen. 

Exemplaren dier  bepalingen zjjn verkrjjg -
baar ter  Stadsdrukkerij . terwjj l de teekenin-
gen en toelichtende Nota, betrekkelij k den 
 bouw der  Gasfabriek enz... ter  inzage liggen 
op het s (afdeeling Publieke Werken) 
van 1 tot 31  1883. 

e biljetten van inschrijving , op zegel ge-
schreven, moeten voor  22 Juni 1883 des mid-
dags ten twaalf uur  ter  Gemeente-Secretarie 
zjj n ingeleverd. 

Bouwmaterialen. 
n — . 

E 

Vertegenwoordigers voor: 
, België. , zoomede voor 

Export naar , 

lira . . 
E  per  wagon 

aan alle stations, prima , -
STEEN, , -

, , enz. 

N 
voor  Villa' s te Zntphen. 

t Gemeentebestuur van N 
vraagt inschri jvin g op: 

de terreinen langs den Coehoorn-
singel i uitsluitend voor  Villa' s i. 

e inschrijvings-biljetto n moeten ten 
Baarihn.fit l worden ingeleverd vóór of op 4 
Junij  e. k. 

e wijze van inschrijvin g en de voor-
waarden liggen ter  inzage op het Gemeen-
tehuis , waar  dugeljjks inlichtingen zjjn te 
bekomen bjj  den Gemeente-Architect. 

G & . 
 & , 

s &  Fabriekanten. 
. n Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

J. VAN N Szn., r  Amsterdam, 

Centraalverwarming&  Ventilatie-
t in gen, 

naar de nieuwste cn proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen. Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-

i of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteÏÏen en Wasch-
inriehtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

van den meest verschillenden aard. 

Geldersch-Overijsselschc 

1». 

3». 

l voor: 
de levering van gegalvaniseerd 
driedraads jjzerdraad; 
de levering van gegalvaniseerde 
ijzeren krumracn; 
het plaatsen van draadrasterin-
gen met inbegrip van de leve-
rin g van palen, 

worden uiterljj k 2o i a. s. ingewacht door 
den ondergeteekende, bjj  wien tevens de 
voorwaarden op franco aanvrage cn tegen 
betaling van ƒ 0 , 30 verkrijgbaa r  zijn. 

JJe
J . . 

Winterswijk, den 1 i 1883. 

AANBESTEDING. 
S van 

 zullen op Woensdag den 16 i 
e. k. des middags te 12 ure, in het Gemeente-
huis trachten aantebesteden: 

t bouwen van een nieuwe 
School met Onderwijzerswoning 
te , 

waarvan de gedrukte bestekken ter  lezing 
liggen in voornoemd Gemeentehuis tot op den 
dag der  besteding, eiken dag van 10 tot 2 
ure; terwij l gedrukte bestekken kunnen ver-
kregen winden tegen betaling van f 1,50 by 
den Secretaris van voornoemde Gemeente en 
bj j  den Architect J. .  te Goes. 

Aanwijzin g dienaangaande zal geschieden 
 den dag der  besteding, des voormiddags 

te 11 ure. 
n worden gegeven door  voor-

noemden Architect. 
Uierc/iet, den 27 Apri l 1883. 

 Hurqeineester. 
Ë VOS. 

 Secretarie, 
W.

La Hoehette Steen. 
u onderjjeteekenden, Administra-

teurs r  Naamloozi'  Ven noot schap, 
„d e Zandsteengroeven van  .a -
te", waarvan de uitsluitende vertegen-
woordigen*  voor  Nederland zijn de 
Firm a S ' &  <"'. te . 
en de r N. . , -
genieur te Utrecht, hebben dc eer 
aan belanghebbenden bekend temaken, 
zij  eene actie tot schadevergoeding 
voor de regthank hebben ingesteld 
tegen de Firma JA N T tt T 
te . eigenaars van Zand-
steengroeven te l'ilsen (gemeente 
liollt'inlui' f < l'i-iiissen en waarvan de 

r  Vil. U tc -
niond, de nitsl uitende Agent voor 
Nederland is, en zulks om reden die 
Firma zich niet alleen eigendunkelijk 
bedient van den nnnni van  1 toelietle, 
om hunne steen van Pilsen -
doil Pruissen, onder  den naam van 

a n te verkoopen, maar 
zelfs bij  annonces in de couranten 
op eene alles behalve delicate wijze 
doet uitkomen alsof bovengenoemde 
 Vennoot scha p, welke hare groeven 
in de (icmeente a itoclicll c i -
burg, beeft, niet dc ware a -
chette-steen levert. 

, den 25 Apri l 18S3. 
S , Bunkier. 

B. A. E VAU X , 
. 

. , . 
F. A. VAN , . 

. E E , 
Advokuat. 

i E . i»7 

E 
. G & , . 

t beste middel voor G van 
S en N tegen 

bet condenseeren van stoom. — Belangrijk e 
besparing aan Brandstollen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizen. s en gebruiksaanwijzing 
grati s 

. . , , 
, N.Z. 45. 

N e u c h a t el A s p h a i t e C o m p a ny t d . . 

E . 

Beltweg N" . 3. 
VIL M TRAVERS 

. 

j  totExploifati e van 
Staatsspoorwegen. 

AAOESTEDIM 
Op g den 22"  " i 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitatie van Staats-
si>oorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 377. 
t leggen en wijzigen van spo-
ren en wissels, het leggen en 
opbreken van waterleidingen en 
het maken van eenige bijko-
mende werken, volgens het plan 
van uitvoering No. 4, ten be-
hoeve van de uitbreidin g van 
het station Venlo. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens !)  van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 5d™ i 1S83 ter 
lezing aan het Centraalbureau bjj  de e 

n en aan het bureau van den r  Sectie-
r . V A N N te Venlo, en 

is op franco aanvraag aan genoemd Centraal-
bureau (aid. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg ei. Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 15d" i 1883, des middags ten 
12 ure. 

Utrecht, den 4 J » i 1883. 

r  Asplialtwegeii en dito n vloeren. 
Werken in k voor  Trottoirs , , w \ loeren, 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 
lirug - en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, ot bu den r 

Beekstraat F. 68, te Arnhem. . „  „ „ 

 W. N . 

 &  J . , 

N V A N 

. 

t 
. 

Aanbesteding . 
 BESTUU

te  zal op g den tl** 
i 1883, des namiddag* tea 1 uur , in het 

Paviljoen van het Vondelpark in het open-
baar aanbesteden: 

 met klinkerbestratin g beleg-
gen van eenige wegen in het 
Willemspark en van een deel 
van den weg tusschen dat park 
en de , alsmede 
het hardmaken van daarbij  aan-
sluitende wegen in het park. 

Bestekken en voorwaarden zjjn tegen be-
taling van f 0.25 tc verkrjjge n aan den -
toorboekhandel N 1 , 

n 17, Amsterdam. 

n geeft dc opzichter van het 
Willemspark EGAS. 

WUson'̂ STOOMPOSm 
zjj n belangrijk in prij s verminderd cn voorhan-
den in de n van 

É & , 
t  en . 

 ontbiede de geïllustreerde

U |*2 £ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

— BOUlüARTIKGLe n 

, 
30 Öeerenstraat. 

KLOtïS & ï t \ LlilBUitGI I 
. 

in . 
Agenten van de j van 

Quenast, van de n 
der j  St. Goorgos en van 
de Bonner  Portland-eement Fabriek. 

s n Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

B . , t e A r n h e m . 

368. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
meniën. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2 .n. 3 n e n 4 „  graa(j  v o o r Waterpas- en 

andere . 
, N cn Stalen 

N 
- en , enz. 

LOUIS GOFFIN & C12. 
AVENU E  2 7. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Geldersch-Overijsselsche 

. 

op Zaterdag den 26 i 1883, 
des namiddags ten twee ure, 

in de Sociëteit op den Xonnebrtnk 
te , 

Bestek NP. 10. 
Gebouwen en inrichtingen op de 

Stations Groenlo en Eibergen 
in twee perceelen. 

Bestek NT. 11. 
Grond- en kunstwerken ten be-

hoeve van het gedeelte -
spoorweg van af Station o 
tot aan de grens tusschen de 
Provinciën Gelderland en Over-
ijssel bij  Neede. e circa 
17,2 kilometer.) 

Bestek N . 13. 
Gebouwen en inrichtingen op Sta-

tion Neede. 
Bestek X . 14 

Gebouwen en inrichtingen op Sta-
tion Borculo. 

Voor elk bestek en voor elk der  perceelen 
van bestek N" . 10 kan afzonderlijk worden 
ingeschreven; voor  meerdere bestekken of 
perceelen inschrijvende, moet voor  elk bestek 
of perceel een afzonderlijk inschrijvingsbilje t 
worden ingeleverd. e insehrjjvingsbiljetten 
moeten uiterljj k één uur  vciör de besteding 
vrachtvrj j  worden bezorgd aan het bureau 
der j  te Winterswijk. 

n worden gegeven op het bu-
reau der j  te Winterswijk, alwaar 
tevens dc bestekken met bjjbehooren op franco 
aanvrage en tegen betaling van 

ƒ 1 . 50 voor  elk der  bestekken N°. 10,13,14, 
ƒ 3 .— voor  bestek N" . 11, 

van af den 8 i e. k. verkrijgbaa r  zjjn . 
Wintertwijk, den 1 i 1883. 

http://Baarihn.fi
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12 i 1883. 

T , J 
- . Y & ,
e BOC  Frères,  AU BEUG E

, S &  C". , E

 O T &; O»., 
Oostzeedjjk 24S,

Aanbesteding. 
r  het Gemeentebestuur  van /.ut/ifien zal 

op Vrijda g den 18! « i 1883 a. s. del namid-
dag! te % uur , ten e der  Gemeente 
worden aanbesteed: 

t verwen van de groote Stads-
brug over  de rivier  den . 

e voorwaarden liggen ter  lezing op het 
bureau van den Gemeente-architect F. . 
V A N E T T E G E

.

en Stéréolype-liirirhlin g 
van G. J. , ie Arnhem. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor , 
orjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l'li<ii»r.lnc« -

J Srapht e voor )le reproflucti e van Platen en 
, Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwe»
! ken enz. ten dienste van . Uitgevers cn op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toe-gezonden. 

e heer .  Cz., te Am-

sterdam , heeft zich welwillend belust met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Plivtolhhosriipliie , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . J . . 

Openbare Aanbesteding . 
S van 

, zullen op Vrijdag , den 25 
i 1883, deS voormiddags ten tien ure, ten 

e aldaar, bjj  inschrjjvin g 

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

t bouwen eener  nieuwe School 
met Onderwijzerswoning te 

' met bijlevering van 
alle daarvoor  benoodigde -
rialen, alsmede van de voor  die 
School gevorderde Banken, Bor-
den, , s enz. 
aanwijzing zal geschieden op -

' des voormiddags 

e 
, „ „  w 

dag, den 21 i 1898, 
ten tien ure, 

Bestekken en teekeningen zijn verkrijg -
r  tor d f,.  / "  , V s 

«; — ae be-

i n 

E

, 

Aanbestedi n #
Op g den 21'" i 1883. des mid-

dags te twaalf uren, zal door  Burgemeester 
en Wethouders van  op Eet -
huis aldaar, aanbesteed worden: 

e levering van het r 
benoodigd in de e Bur-
gerschool voor s en het 
Gymnasium. 

n twee perceelen. 
t bestek en de teekeningen liggen ter 

inzage op het bureau van den Gemeente-
architect, op eiken werkdag de besteding 
voorafgaande, van 's morgens te 10 uren tot 
's namiddags te 4 uren, alwaar  tevens be-
stek en teekeningen van de . B. School 
voor s ad f2,— en id. van hetGvm-

-
en andere 

N 
VOOr , N 

S , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

WEEGWERKTUIGEN. 

baar ter  Secretarie te Steenbergen; —ue -
stekken ad CO cents en de teekeningen ad 
40 cents per  exemplaar. 

n zjjn te bekomen bjj  den Ar -
chitect den heer . . C. V A N N 
te Bergen-oji-Zoom. 

Steenbergen, den 4 i lSS.'f. 
Burgemeester cn Wet'ionders voornoemd, 

J . ,1. V A N . 
 Secretaris, 

. 

nasium S d / 1 ,- per  stel verkrjjgbaa r  zijn. 
1 ophelderingen enz. zjjn bjj  den Verlangde 

Gemeente-architect te bekomen. 

Zegt het voort. 

AANBESTEDING 
 en S van 

 zullen op Woensdag den 
30"" " i aanstaande, ten gemeentehuize dier 
gemeente, des voormiddags om elf uur publiek 
trachten aan te besteden: 

t verbeteren van het bestaande 
schoollokaal en het bijbouwen 
van een geheel nieuw lokaal 
voor  200 leerlingen, met over-
dekte speelplaats. 

e aanwjjzing zal binnen Oud-Vosmeer 
plaats hebben den i'\ i aanstaande, van 
11 tot 12 uur. 

Boekjes en kaarten zjjn franco verkrijg -
baar ten kantore van den Secretaris der ge-
meente van af Woensdag den '.) i aan-
staande, tegen betaling van / 1.50 

Oud-Vosmeer, den 7 i 188S. 
 en Wethouders voornd.. 

E V. V A N . 
 Secretaris, 

E F Gz. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE MISSEL 
DE JONGH & C . 

Civiel-ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm 
machines, n - en Brugconstructiè'n enz. 

J. & . VA N  POT, 
. 

J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  de Champion. 
, Vuren-, Greenen- en Eiken 

T 
en verder O UT. 

V l o t - e n S l v j p d e e l e n. e n z. 

Prima , 
merk n u k u i n o i  * s i i im: , 

in wichtbondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

E en andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n

gezaagd in Platen 
en  op maat klaargemaakt. 

T GE T . 
N . 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Uaelfanger i e r  enz. 
Bentheimer. | a . 

e 31 ozuïkvloeren, 
volgens teekening. 

E N . 
E . 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 
t bij ö. W. van de Wiel &  te ! 

E G N". 20. G 19  1883. 

senaat) *vav  bti  (SÊËÖgjg 

e t A 

ffiecWttv-  w ?  e^ tn^N» ^eclwitche»Wepfcfaj 

r  F. W. V A N T [Gz. ; T ƒ  per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JA N , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

C. 1). S S en A. W. . 7 7 , bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor het Genootschap te adressecren aan , ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en O 
den , Prinsengracht  te Amsterdam. cent voor een bewijsnoinmer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentien aan bet Bureau vmn  Opmerker, Afzonderlijk e nomniers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
t N°.  te Arnhem. ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

(A. et A.) E  , 
door  C. B.

{Vervolg van pag. 182.) 
e eerste barokstijl had Frankrij k in een ongeluk-

kige periode gevonden. r  onlusten geteisterd, was 
de kunst in de 2e helft der  16e eeuw vervallen, en 
toch toonde zij  iets karakteristieks. e ornementiek 
was sierlijker , fijner  dan in de andere landen , en toont 
meer  fantasie dan het overige barok-ornement. 

k , onder  den invloed der e 
kunst opgegroeid, wilde niet alleen g zijn; hij 
wilde het ook door  uiterlijk e pracht toonen en de we-
reld door  koninklijke n glans imponeeren. j  hield 
van pracht en schitterende praalvertooning, en welke 
kunst kon hem dan beter  voldoen, dan die, welke in 

ë heerschte en door ons is omschreven, een kunst 
die zoo betooverend op de zinnen werkt? k 
werd koning en heer  over de kunst in geheel Europa. 

r  in welken toestand verkeerde dit toen ? n -
land was door den 30j'arigen oorlog alle beschaving 
verdwenen, geen kunst, geen litteratuur  meer; in Ne-
derland was de bloei der  kunst spoedig veranderd in 
algeheel verval; de e kunst werd op Franschen 
bodem overgebracht, en ten slotte, Frankij k zelf lag 
onmachtig aan de voeten van zijn heerscher; maar  het 
bezat een innerlijk e kracht, die slechts een hoofd noo-
dig had, om het tot grooten bloei te brengen. 

s het wonder, dat aldus omstreeks 1680 Frankrij k 
op kunstgebied allen landen de wetten voorschreef? 

l nu deze kunstperiode niet vrij  te pleiten is 
van valschen schijn, van gezochte vormen, van onna-
tuur , overlading, schending der  wetten van het ware 
schoone, van de zucht naar  effect, die de zinnen 
streelt en van het met onbarmhartigheid doorvoeren 
van eigen kunstprincipes, toch moeten wij  beken-
nen, dat het met grootsche middelen een grootsche 
werking wist te bereiken, terwij l hedentendage te 
veelvuldig de middelen worden verspild, om niets te 

bereiken, of aan den anderen kant met schijnmiddelen, 
surrogaten en goudflikkering tevergeefs naar  eenig ef-
fect wordt gestreefd. 

k V was doordrongen van het gevoel, 
dat een groot koning ook een groot voorstander der 
kunst moet zijn. j  beschermde de kunstenaars en 
beloonde rijkelij k hunne talenten. Op 's s voor-
beeld heerschte er  in de hoogere kringen een groote 
mate van kunstgevoel, vele werkelijk prachtvolle kunst-
kabinetten werden aangelegd , beeldengalerijen gesticht, 
tafels en kasten vol kostbaar  vaatwerk gekocht, en le-
vendig kunstgevoel en kunstzin beheerschten geheel 
Frankrijk : daardoor  bloeiden en groeiden de kunsten 
natuurlij k in hooge mate. 

e beeldhouwkunst moest in glans en pracht de pronk-
zucht van k V bevredigen; zij  werd Fransen, 
hoewel zij  uit de e school sproot. Zijne kun-
stenaars gingen wel naar ë en haalden van daar 
hunne kunst, maar  zij  kwamen als Franschen terug, 
niet als n en in het minst niet als Grieken. 

e grootste beeldhouwer uit dien tijd , Pierre Puget, 
kon geen genade vinden in de oogen des . j 
werd en bleef , en lag het vulgaire type, dat 
hem toelachte, in zijn werken. Zijn eerste beduidende 
werken, twee karyatiden te Toulon, zijn van zijn rich-
ting de type. j  had de lastdragers in de haven vast 
Toulon bespied, zooals zij de zware zakken oplaadden 
en voortsleepten, zuchtende onder  hun lasten. t 
bootste hij  na in twee mannelijke gestalten, wier  hoofd 

en rug het hoofdgestel zouden torsen; het zijn figu-
ren , lastdragers, juist zooals hij  ze zag. e phy-
sische kracht toont hij  hier  als in doodstrijd onder  den 
zwaren last; de spieren spannen, de aderen zwellen en 
zijn als opgeblazen, de borst wordt hol, het geheel li -
chamelijk samenstel schijnt te zullen bezwijken en men 
meent het kraken der  beenderen te hooren. t nu 
was te plastisch, te vulgair, om een man als k 

V te bekoren. Wat genade in zijn oogen kon vin-
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den, moest hoflucht ademen en goede manieren toonen. 
e beeldhouwers, die zich in 's s bijzondere be-

scherming mochten verheugen, waren Coysevoxen Cous-
tou. n wisten waar  leven in de koude steen te 
gieten. „Zij n marmer ademt,"  zeide k V van 
Coustou , toen deze zijn meesterstuk , Apollo en -
ne , geschapen had. e critic i beweerden, het was 
niet volgens dc antieke kunst. t is waar, hernam 
de , maar  het is volgens de Fransche kunst. 

j  heeft recht." 

e beeldhouwers schiepen in deze kunstperiode 
de geheele wereld van steen en brons, waarmede de 
Tuilerieën , de tuinen van Versailles, ja gansch Frank-
rijk , bevolkt zijn. t geheele heidendom leefde in 
zijn mythologie, van den behcerscher  van den Olym-
pus tot de bescheiden n en Oreaden; Pan en 
Silcnus blazen hunne fluiten, Tritonen schallen met 
hunne schelpen , Faunen en Satyren gapen den toeschou-
wer  aan, Nymfen baden in de grotten, Apollo be-
speelt de lier  met ten hemel geheven blik . 

c voortbrengselen dezer  kunstperiode zijn legio. 
Nooit werd sinds den n tij d rijke r  opgave 
aan de beeldhouwkunst gesteld. 

Beschouwen wij  thans de Architectuur  dezer  kunst-
periode. 

n kan eigenlijk niet zeggen , dat de Fransche 
architectuur  dezer  periode met betrekking tot de eigen-
lijk e architectonische j rincipes en elementen nieuws 
heeft voortgebracht, tenzij  de mansardes, de met ven-
sters doorbroken daken, aldus naar  hun uitvinder  ge-
noemd. t essentieele der  Fransche architectonische 
geledingen is in de vij f zuilenorden saamgevat, zooals ze 
toenmaals vermengd met en door  elkander  werden toe-
gepast, of in datgene, wat de Jezuietenstijl reeds in 

ë had voortgebracht. e geheele stijl , kan men 
zeggen, ging op Frankrij k over, maar  met wezenlijke 
wijzigingen. e wildheid zijner  vormen, het afbreken 
zijner  leden , de angst voor  de rechte lij n en de toe-
passing der  kromme lij n en der  spiralen, ook daar, 
waar  de architectuur  de rechte lij n verlangt, dat kon 
de stijl van k V niet verdragen, een stijl 
die wel onnatuurlijkhei d bezat, maar  toch  tevens een 
zekere strengheid en tucht. Nog in een hoofdpunt 
verschilde de stijl van k V van den -
aanschen Jezuietenstijl. Terwij l de laatste zich aan en 
in de kerken vormde en daarin zijn glanspunt vond, 
was de Fransche architectuur, gelijk ze van het hof uit-
ging, een geheel wereldlijke. n sloten, paleizen en 
tuinen houdt zij  haren triumf , in beteekenis en aantal; 
in deze richtin g werkte zij  naar  alle kanten, waar  de 
Fransche kunst en mode haren invloed deden gelden. 

e weinige goed geslaagde kerkelijk e gebouwen, ge-
lij k de dom der n te Parijs, zijn meer  in -
liaanschen dan in Franschen geest. 

e Groote , die zich voor  den eersten mo-
narch der  wereld hield, en het ook, dank zij -
lieu , inderdaad was, verlangde grootsche, schitterende 
verblijven tot ontwikkeling zijner  praalzucht, zijner 
waardigheid en majesteit. j  vond geen koninklijk e 
sloten van zijne voorzaten en liet ze zijnen opvolgers in 

menigte na. n zal, wat onder  de regeering van 
k V is gebouwd, in detail misschien droog 

en nuchter  en ruw van uitvoering vinden, men zal er 
zelfs veel dwaas in aantreffen, doch men zal , de massa 
beschouwende , een hoogst belangwekkende beteekenis 
niet kunnen ontkennen; men zal overtuigd zijn, dat, 
hoe smaakloos ook hier  en daar, hier  een energieke 
geest heerscht en een grootsche gedachte alles bezielt. 

e bouwkunst treedt met de meest imposante, 
grootsche massa's op en gaat met ruimte, vlakken en 
materiaal om als een edele verkwister. Nu strekken die 
groote, vrije , zonnige hoven zich voor  ons oog uit, 
versierd met kolossale fonteinen, afgesloten door  kun-
stig gesmeed ijzeren hekken; daar  ontvouwt zich in 
groote lijnen de lange vlucht van het paleis, die door 
vleugels, door  voorsprongen de noodige afwisseling van 
licht en krachtige schaduw verkrijgt , welks dak, me-
migmaal doorbroken, nu hoog dan laag, een schoone 
silhouet aanbiedt; daar  stijgen de breede gekromde 
opritten, de hooge vrij e trappen voor  ons op, of ter-
rassen sluiten daaraan, vanwaar  de blik geniet van de 
schoone, lange perspectieven der  tuinen. 

Treden wij  het inwendige binnen, dan krijgen wij 
ook hier  van de hooge, met zuilen en pijlers, met ar-
tistiek stukadoorwerk versierde en beschilderde voor-
zaal een hoogst imposanten indruk . Niet minder  is dit 
het geval met het trappenhuis, en de breede, gemak-
kelijk e trap, die den optocht van vele schitterende gas-
ten of van den geheelen hofstoet met een oogopslag 
te zien geeft. 

Bouwheer  en architect hechten om deze reden een 
groote beteekenis aan den aanleg der  hoofdtrappen, en 
nauwlijk s heeft een andere stijl daarin aan grootsch-
heid en werking de bouwkunst van k V 
geëvenaard. 

Een zekere machtige indruk , 't valt niet te ontkennen, 
heerscht ook in de zalen en kamers, maar  hier  toont 
zich het zwakke dezer  kunst, daar  men door  de be-
perkte ruimt e zich gedrongen voelt meer  van nabij  te 
beschouwen en hierbij  het ornement hinderlij k wordt. 

e groote, hooge voorzalen, luchtig en licht met 
groote ramen, maken een weldadigen indruk , maar 
wij  zijn betooverd en bedwelmd door  de massa en het 
gewicht der  versieringen. r  is geen plekje ledig 
gelaten, waarop het oog rust vindt, er  zijn geen plaatsen 
van sterkere of zwakkere werking, die het gevoel ver-
lichten en toch elkander  verheften. Waar slechts ver-
siering is aan te brengen, daar  is dit ook geschied op 
de meest effectvolle wijze. 

t geheele stelsel van decoratie uit dit kunsttijdvak 
kenmerkt zich, in de eerste plaats, door  het volkomen 
heerschen der  organische vormen over  de meetkunstige 
elementen der  compositie; in het planten-ornement 
verwijder t men zich geheel-en-al van de natuur. 

e geraakte de kunst in het einde der  16e eeuw, 
hoewel er  toentertijde werkelijk e kunstenaars waren. 
Van zwaar, overladen ornement zijn zij  niet vri j  te 
pleiten; dit was ook niet anders mogelijk bij  zulk een 
bouwheer, die nooit de koninklijk e waardigheid, nooit 
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de majesteit aflegde, die steeds tooneel speelde, die 
om zoo te zeggen nooit het huiskleed aantrok, maar 
altij d met pracht was uitgedost. 

Schilder-, beeldhouw- en bouwkunst werkten hier 
weder  samen, gelijk in de gulden tijden van , 
maar  niet uit één gedachte, niet in harmonie met 
elkander, aaneen verbonden, en toch ieder  voor  zich 
domineerend. 

e wanden waren rij k versierd met zuilen en pijlers, 
nissen en grotten. n waren bogen van ver-
schillenden vorm , die werkten op de samenstelling van 
de vlakke of gewelfde zoldering. Tusschen dc pijler s 
of in de nissen of in de kamer voorspringend, stonden 
mythologische en allegorische figuren van allerlei soort 
van marmer of brons; andere figuren uit zink, papier 
maché of stucco, zaten in dramatische, declanieerende 
bewegingen op de lijsten en in de kapiteelcn ; boven de 
deuren en vensters, op de schoorsteenen en spiegels, 
staken ten halven lijv e uit de ornementen, of lieten, tot 
schrik van den daaronder  loopende of zittende, armen 
en beenen neerhangen van het plafond. Overal stak 
het rijk-verguld e stucco-ornement ten levendigste af 
tegen den witmarmeren grond. Waar een effen vlak 
is, wordt dit minstens met marnier  bedekt of gemar-
merd, of met ornement overtrokken , of biedt een wel-
kom veld voor  beschildering, hetzij  in fresco, hetzij 
in omlijste figuren , hetzij  in bontkleurige gobelins. 

e mcestgeschikte ruimt e tot grootsche ontwikke-
ling bood voor  de beschildering het plafond aan. e 
oudere en mecstbeteekenende kunstenaars van dezen 
tijd , gelijk Charles , deelden de groote zolde-
rin g nog in een ri j  van velden in, die onderling en 
met de architectuur  in schoone verhouding stonden, 
en versierden deze harmonisch met figuren in den 
geest der  eeuw. 

r  echter, tegen 1700, toen de perspectief-beschil-
dering van den Jezuietenstijl de kunst beheerschte, en 
pater  Pczzo daarvan het theoretisch gedeelte had be-
schreven , kon de ruimt e niet groot genoeg zijn , om 
in een samenstelling van de meest ongehoorde ver-
warring , die men slechts op mythologisch-allegorischen 
weg bedenken kon, plaats te maken. 

Vroeger  waren het slechts de beelden geweest, die 
men aan de zoldering waargenomen had, thans zou 
men de werkelijkheid zelve zien. 1 t was niet meer 
een zoldering, die het vertrek afsloot, maar  een open 
ruimte, waarin de werkelijk e architectuur  der  wanden 
schijnbaar  opsteeg in de wolken; zuilen stonden op 
zuilen, lijsten gingen op lijsten naar  boven, slechts 
getorst door  de wanden van het vertrek; daartus-
schèn zag men in den lichten hemel naar  boven, en 
op de wolken zag men liggend, zittend, rijdend en 
tronend, de geheele godenwereld van den Olympus of 
de glorie van aardsche heerlijkheid in apotheose voor-
gesteld. n ging zelfs zooverre, dat men de vlakke 
zoldering door  beschildering den schijn gaf van werke-
lijk e koepels, met de dragende steunsels, met de 
trommel, met vensters en de lantaren, door  welke het 
hemellicht straalde. Onderin den koepel zag men de 
velden met figuren beschilderd. 

t onjuiste dezer  schijnwereld, dat den stijl dan ook 
veroordeelt, is, dat alles uit één punt slechts juist kan 
worden waargenomen. Wie dus toevallig of opzettelijk 
(hetgeen een zeer  zeldzaam geval is) in dit punt staat 
en naar  boven ziet, die ontdekt een koene beschildering 
en mag zich daarover  verbazen , al heeft hij  geen waar 
kunstgenot. Voor  hen, die zich niet in dit juiste punt 
bevinden, wordt dit alles een bonte chaos van kleuren 
en lijnen. t alles was echter  nog niet voldoende, 
om de praalzucht te bevredigen. Gelijk men in de 
kerken boven de altaren een eigenaardig licht ver-
spreidde , doordat men door  den muur een gat brak 
en hierin een stuk geel glas plaatste, waardoor  het 
zonlicht een grilligen schijn in de kerk wierp, zoo 
maakte men ook in de vertrekken allerlei verblindende 
en verrassende effecten door  spiegels en kleurige glazen. 

n maakte spiegelwanden achter  de vergulde orne-
menten , sleep de spiegels uit, om den beschouwer 
zijn beeld meermalen herhaald te doen zien, stelde de 
spiegels over  elkander  en zette lampen achter  ge-
kleurde glazen , om grillige, kleurige lichteffecten te 
verkrijgen . 

t allerlei van deze kunsten nadert de Barokstij l 
reeds de volgende periode, de . 

Tot dergelijke caprices streefde tegen het einde dezer 
kunstperiode ook het ornement. 

Wij  hebben tweeërlei soort ornement te onderscheiden, 
die beide veelvuldig werden toegepast, namelijk het 
plastisch-architectonische en het vlak-ornement. 

t vlak-ornement breidt zich uit over  gobelins en 
andere geweefde stoffen, of ook over  de wandbeschilde-
ringen in de paneelen en vullingen , zooveel de archi-
tectuur  vlakken hiertoe aanbood. 

 behang, de gobelins, werden destijds veel 
toegepast en de koninklijk e fabriek was onder  de 
hoofdleiding van n in grooten bloei. n weefde 
nog, naar  het voorbeeld uit de 15e en 16e eeuw, his-
torische en allegorische figuren, maar  meer  algemeen 
was de vrije , fantastische wijze der  arabesken van 

, die door  Etienne de e , door u en 
de email-schilders der  16e eeuw waren overgebracht. 

Een beschrijving verder  te geven van dit genre is 
bijna onmogelijk. n vindt hier  lofwerk en ornement 
van allerlei soort, maskers en dieren en levendige 
beelden van fantastische soort, vazen en bronnen en 
fonteinen, nedervallende wateren, die op schelpen vallen, 
en hun water  in fijne stralen verspreiden, vlammende 
urnen, vliegende sluiers, tenten en mantels , bloem-
korven en tuinhuisjes , schalksche amouretten en ge-
niussen, medaillons met lieve kopjes, fladderende vogels, 
triton s en dolfijnen, — kortom de fantasie heeft geen 
grenzen, wanneer  het geheel slechts behaaglijk is. 
n het geheel heerscht geen orde; slechts een gegeven 

veld te vullen, is het eenig doel. 

t gelukkigst was hierin Watteau in het begin 

der 17e eeuw. 
Naast deze lichte, sierlijk e wijze van ornementeeren 

staat de plastisch-architectonische wijze, die, meer 
overeenkomend met het karakter  van den tijd , een zwaar 
karakter  draagt, en meer  in massa optreedt. 



E . i

e eerste helft der  17e eeuw had in alle ornement 
en huisraad meer  getracht de antieken na te volgen 
en strengere principes te stellen, en in 't bijzonder, 
den schoorsteenen, venster- en deurversieringen een 
meer  architectonisch, constructief karakter, maar  daar-
door  een zekere nuchterheid en stijfheid gegeven. 
Van dit standpunt ging het ornement van k 

V uit. Beschouwen wij  de talrijk e composities van 
, van 1670—1680, dan zien wij  dat het or-

nement rijke r  van profiel en lijnen en meer  overla-
den en overdekt wordt. Nog heerscht er  een zekere 
symmetrie in, die echter  weldra wordt opgegeven en 
weder  vervalt alles nu in de grootste draaien en 
krullerij . Zoo ontstaan de zinlooze krullen der  orne-
mentale kunst van de 17e en 18e eeuw, die niets meer 
zijn, geen natuur, geen stijl , geen loof of bloemen. 

en hoogst sierlijk effect teweegbrengt. Ook in de 
meubels vond een algeheele ommekeer  plaats. -
plaats van de stijve, strakke meubels komen thans 
die met breede, lage zitting en gebogen, holle ruggen, 
als passende voor  het menschelijk lichaam. Eigenlijk 
verzette deze kunst van meubels te maken zich tegen 
twee hoofdwetten, namelijk  was zij  tegen de natuur 
van het hout, dat uitgehold, nu den druk van den last 
niet meer  met zijne sterke, maar  met zijne zwakkere 
vezelrichting te dragen had, en ten andere geheel 
tegen de statische wetten van last en steun. 

r  wat bekommerde zich de o over  de 
schending dezer  wetten! Zij n geheele versiering lacht 
met alle kunstwetten, zijn beginsel is beginselloosheid, 
zijn wet de willekeur, de gril . All e dingen worden 
omgeven door  krullen en draaien, en de grilligste lij -

niet geometrisch noch architectonisch juist, en die nog | nen ontstaan. Ook uit de meubels verdwijnt de rechte 
erger  worden, als tegen het einde der  17e en het be-
gin der  18e eeuw het schelpvormig ornement in zwang 
komt. Terwij l men aldus ongerijmd de anorganische 
massa's leven en beweging liet veinzen, trachtte men 
daarentegen het leven en den natuurlijke n wasdom in 
de vegetale natuur  te onderdrukken; terwij l daar  alle 
rechte lijnen en hoeken verdwijnen , worden de parken 
en bloembedden stijf symmetrisch en regelmatig, vol-
gens geometrische teekening, aangelegd. Tegen de 
hoornen, heggen en heesters trok men nu met passer 
en lineaal te velde: zij  werden stelselmatig besnoeiden 
tot muren, bogen, pyramiden, obelisken en kegels ge-
fatsoeneerd ! , de ontwerper  der  koninklijk e par-
ken en tuinen, werd de stichter  eener  invloedrijk e school. 

Van de Barok komen wij  geleidelijk op de . 
Terwij l het karakter  der  Barok-periode, zooals wij 

zagen grootsch, rijk  en trotsch was, roept de , 
als haar  machtspreuk : „viv e la bagatelle!" r  is alles 
klein, sierlijk en capricieus. e idee van natuurlijke n 
plantenwasdom verdwijnt geheel uit het ornement. 

, poederzak, krullen , schelpen van kronkelende, 
bijna slakvormige fatsoenen, treden op den voorgrond. 
Nagenoeg alle architectonische geledingen, lijstwerken,
pilasters en zuilen, voorts alle rechte lijnen en rechte ,' 
hoeken worden uitgesloten. 

 lijn , waar  de wet van last en steun deze vereischt. 
Slechts de kromme lij n is nog schoon; alles moet 
buigen en draaien, alle detail raakt in vliegende be-
weging. r  de caprice veroorlooft niet, dat de lij n 
de aangenomen richtin g volgt; fluks draait zij  ze om, 
breekt af, buigt uit, om na een korte wijl e weder  van 
voren afaan te beginnen. Van symmetrie is natuurlij k 
geen sprake: is de eene zijde zoo, dan moet de te-
genovergestelde juist anders zijn. Neme men bijv . 
de zoogenaamde cartouches. Van oudsher  zijn dit 
omlijstingen voor  figuren, spiegels, inscripties enz. 
en zijn zij  regelmatig gevormd. e o duldt 
ze slechts geheel onregelmatig, van de grilligste vor-
men, het rechtschc en linksche boven en onder  an-
ders gevormd en gewoonlijk omgeven door  krullen 
somtijds met naakte kinderen ertusschen. 

n vele opzichten gelijkt de o op de Chineesche 
kunst, zooals zij , na een voorafgaand beter  tijdperk , 
toenmaals in de 18e eeuw was en nog heden is. 

s in de 17e eeuw waren teekenen der  Chincesehe 
kunst in groote menigte in Europa ingevoerd, en 
sierde het porselein reeds menig kabinet van kunst-
liefhebbers, doch Jeerst in het begin der  18e eeuw 
werd het porselein en diens bizarre vormen mode, 
en werkte deze op de ontwikkeling der  kunst. Zelfs 
Watteau vond ze interessant genoeg om 

Op den eersten blik schijnt ons de overgang van de j fantastische wandversieringen op te nemen. 
ze in zijne 

Barok op de o een achteruitgang te zijn, en 
voor  het begin was het dit ook. t onnatuurlijk e 
bleef, het grootsche verdween, en in zijne plaats kwam 
de caprice. 

e sterke tegenstelling der  volle kleuren werd ge-
weerd. e voorliefde voor  blauw en rood bleef, maar 
het was een verbleekt blauw en flets rose, waarmede 
de o zich tooide; ook geel, groen, violet en 
andere kleuren die toegepast werden, zijn allen van een 
fletse tint . 

Thans eerst is de eigenlijke bloeitijd van die plas-
tisch-vrij e vlakornemcnteering, die wij  reeds vroeger 
bespraken en waarin Watteau de eerste meester  is. 

t lichte, gracieuse composities bedekt zij  wanden en 
plafonds, en hoewel het geen ware schoonheid is, 
toch moet men bekennen, dat deze decoratiekunst fijn 

Bij  het geheele karakter  dezer  kunst kon de beeld-
houwkunst natuurlij k geen groote vlucht nemen. e 
principes der  ware plastiek werden opgeofferd; wan-
neer  het slechts voor  't oog beviel, was het schoon-

e losheid, luchtigheid, het genot, dat de lieden 
van dezen tij d bezielde, dat wisten de beeldhouwers 
in hunne koude steen te gieten; het marmer werd 
vleesch, het ademde en leefde en tintelde van liefde; 
het gezicht toont een eeuwig lachen met kuiltje s in de 
wangen; de gladde oppervlakte schijnt week en elas-
tisch. Geen ideaal van Grieksche schoonheid werd 
bereikt, geen reine, onbevangen, goddelijke vrouwen-
gestalte, maar  niemand dacht ook daaraan. e Fran-
sehen van dien tij d verbeeldden zich eene eigen schoon-
heid , de „moderne"  schoonheid, zooals zij  deze noemde, 
gevonden te hebben. 
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e grootste zegepraal, die de o behaalde, is
behalve in de meubelen, vooral ook in den tuinaan- j 
leg geweest. Van het eene uiterste kwam men nu 
tot het andere. Was vroeger  de architectuur  der  ge-
bouwen als voortgezet in de tuinen , thans moest de 
natuur  geheel domineeren en vond de Engelsche ma-
nier  van tuin-aanleggen volkomen ingang. Willia m 

t was de Engelsche , hij  legde zijne tuinen 
aan als een afbeelding der  natuur  in al hare afwisse-
ling en toevalligheden, in hare vrijhei d en in hare j 
eenvoudige schoonheid. Zijn e schoonheid is een pit-
toreske in tegenstelling van een architectonische. 

s over  de ornementiek dezer  kunstperiode spra-
ken wij. e doodenurn speelt op eenmaal een merk- j 
waardige rol; . overal wordt zij  toegepast, van bloe-
men omgeven en met kranzen omhangen. 

Ten slotte werd ook op de architectuur, het uit-
wendige, geïnfluenceerd. 

n navolging van de meubels, omgaf men de ven-
sters en deuren mede met gebogen en gewrongen 
omlijstingen; aan andere onderdeden, sluitsteenen, 
consoles, acroteriën enz. verleende men de gedaante 
van avontuurlijk e kronkelingen. r  te Amsterdam 
hebben wij  nog op onze grachten zeer  schoone voor-
beelden van s en interieurs, vooral 
stucco-werk in de gangen onzer  ouderwetsche huizen. 

E . 
Wij  w aren dezer  dagen in de gelegenheid een bezoek 

te brengen aan de Amsterdamsche -
school , die zich naar  den grooten beeldhouwer der 
zeventiende eeuw noemt, en die thans, in een eerst 
onlangs gebouwd flink atelier  in de , 
de producten der  leerlingen van den cursus 1882—83 | 
exposeert. 

A l aanstonds werd het ons duidelijk , welk een nut-
tige werking deze school uitoefent. r  een schat 
van uitstekende voorbeelden, als afgietsels, teekenin-
gen , prenten, enz. worden de leerlingen opgewekt tot 
het nabootsen van schoone werken van den ouderen 
en nieuweren tijd , terwij l de aan de school verbonden 
leeraren zich beijveren, hen in te wijden in de geheimen 
van techniek en theorie. 

t het onderwijs, aan de school gegeven, goede 
vruchten afwerpt, bleek ons bij  het bezichtigen van 
de antwoorden, die de leerlingen hadden ingezonden 
op de voor  hen uitgeschreven prijsvragen. Zoowel 
de teekeningen in krij t en houtskool, en de olieverf-
schilderijen, onder  leiding van den heer  Prosper n 
vervaardigd, de figuurteekeningen van de afdeeling van 
den heer  Stroo, de ornementteekeningen, de recht-
lijnig e en perspectiefteekeningen van de leerlingen van 
den heer  Van , als de boctseersels van de klasse 
des heeren Colinet, leggen een hoogst gunstig getui-
genis af van de bekwaamheid van leeraars en leerlingen 
beiden. e eerste prijzen werden behaald door  de 
leerlingen Zijl , , VandePavert, , Cor-
nelissen, Egmond , , , , , 
Stroo, Citroen, Nibbrig , Ulhorn , Polet, Schols, Van 
Senden en Cornelisscn. Beoordeelaars waren de heeren 
Prof. Allcbé, P. J. . Cuypers, Greive, Colinet, 

t en Ankersmit 
e heer  Colinet, tot dusverre directeur  der  school, 

gaat met 1 Juli a. s. tot een nieuwen werkking over. 
j  is n.l. benoemd tot directeur  van de permanente 

kunstnijverheidstentoonstelling, die door  een aantal 

kunstlievende landgenooten in het Paleis voor  Volksvlij t 
zal gevestigd worden. Wij  juichen deze onderneming 
zeer  toe en hopen, dat vooral de j  tot Be-
vordering der  Bouwkunst haar  krachtig zal steunen, 
en niet, door  het inrichten van een dergelijk museum, 
tot versnippering van krachten aanleiding zal geven. 
Worden hier  de handen ineen geslagen , dan kan er 
wat goeds totstandkomen. 

Bij  den meerderen kunstzin kan het wel niet anders, 
of een onderneming als deze zal een goede toekomst 
tegemoetgaan. 

Toen wij  de Quellinusschool verlieten, voerden wij 
de overtuiging met ons, dat zij  een gewichtige factor 
is voor  de ontwikkeling onzer  kunstnijverheid. e 
zij  zich in een steeds toenemenden bloei verheugen 
en moge zij  aan ons vaderland die knappe kunstenaars-
werklieden leveren, waaraan het zoo groote behoefte 
heeft, om veel smakeloosheid te doen verdwijnen, die 
tot dusverre onbeschaamd haar  gang ging tot schande 
van ons lieve Nederland! 

E E N V A N 
. 

. 
e bekende Baurath . , te , 

heeft in het onlangs verschenen gedeelte van Petten-
kofer's en Ziemssen's

 een monographic geleverd over  de 
hygiënisch-technische eischen van ziekeninrichtingen, 
waaraan we de volgende beschouwingen ontleenen. 

Al s eerste voorwaarde tot een gunstige genezing 
eischt de gezondheidsleer  voor  elke ziekenkamer zuivere 
lucht, de noodige ruimt e en rechtstreeksch zonlicht. 

t spreekt dus vanzelf, dat zij  die eischen in nog 
hoogere mate stelt aan die verzameling van zieken-
kamers, welke een ziekeninrichting vormt. 

Bij  den bouw dezer  inrichtingen dient dus in de 
eerste plaats op de genoemde eischen gelet te worden. 
Geschiedt dat niet, dan beantwoordt de inrichtin g niet 
volkomen aan haar  doel en zal men zelfs met groote 
kosten geen afdoende verbeteringen kunnen aanbrengen. 

Wi j  zullen dus in den loop onzer  beschouwingen in-
zonderheid de aandacht op die anti-sanitaire toestanden 
vestigen, welke in het meerendeel der  ziekenhuizen 
van onzen tij d worden aangetroffen, en daarbij  de mid-
delen aan de hand doen, om ze bij  nieuw te bouwen 
inrichtingen te vermijden. 

Allereerst moet een geschikt terrein worden gekozen. 
e uitgestrektheid van het terrein regelt zich naar  de 

behoefte. n vindt het oppervlak door  het aantal 
bedden met zoodanige vierkante oppervlakte van het 
geheel vermeerderd, welke blijkens de ervaring als het 
meest daarmede overeenkomende kan geacht worden. 

n een gebouw van verscheidene verdiepingen zal 
gezet worden, dan kan men volstaan met een minimum 
van 100 3 . bouwplaats probed, waaronder  de ruimt e 
voor  de bijgebouwen en tuinen is begrepen. Anders 
worden de verhoudingen, als men wenscht te bouwen 
volgens het paviljoenstelsel van één verdieping. n 
dient men de verhouding tot 150  \ pro bed te nemen; 
voor  inrichtingen tot opneming van lijder s aan besmet-
telijk e ziekten bestemd, of voor  afzonderlijke paviljoens, 
mag men zelfs tot 200 \ pro bed vragen. 

s de grootte van het terrein vastgesteld, dan komen 
de plaats en de gesteldheid van den bodem in aan-
merking. Natuurlij k mag zulk een terrein niet in de 
kom der  gemeente liggen, maar  dient men den zoom 
der stad te kiezen. Voor  een groote stad is het dus 
wenschelijk, verscheidene gebouwen op verschillende 
punten van den omtrek te zetten, elk voor  200 a 300 
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bedden bestemd. e meerdere kosten moeten voor  de 
hygiënische voordeden onderdoen. 

Een geschikt terrein wordt bepaald door  de volgende 
voorwaarden: 1". het mag niet in dc hcerschende wind-
richtin g liggen; 2". het mag niet tegen een helling 
liggen; 3°. de afwatering moet gemakkelijk'  kunnen 
plaats hebben; 4". de spiegel van het grondwater  moet 
zoo diep mogelijk liggen; een drassige ondergrond is 
onvoorwaardelijk te verwerpen; 5". in de nabijheid 
mogen geen poelen of mestvcrzamelingen aanwezig 
zijn , evenmin geraaswekkende of schadelijke of kwa-
lijkriekend e dampen verwekkende fabrieken of werk-
plaatsen. n zijn geboomte en een frissche 
stroom in de nabijheid aan te bevelen. 

Wat het bouwstelsel betreft, zoo wordt tegenwoordig 
algemeen aan het paviljocnstelsel de voorkeur  gegeven. 
Al s middelpunt van de gebouwen het administratiege-
bouw , waaromheen de ziekenpaviljoens en in de tweede 
reeks de gebouwen voor  de huishouding zich groepeeren. 
Een en ander  rijkelij k afgewisseld met beplanten aanleg. 

Bij  de keuze van paviljoens komen drie soorten in 
aanmerking: . het eigenlijke paviljoen van één ver-
dieping , bevattende slechts twee zalen elk voor  10—30 
bedden, waarbij  zich badkamer, privaten, dienstboden-
kamer  , papkamer cn een paar  isoleervertrekken aan-
sluiten : dit is het type van de barak; 2 . het pavil-
joen van twee verdiepingen, samengesteld als de barak; 
3'. een blok gebouwen van verscheidene verdiepingen, 
waarin door  een gang verbonden ziekenkamers met 
1—6 bedden en voorts dc bovengenoemde accessoires. 

t ideaal voor  een ziekenhuis moet het paviljoen 
van één verdieping zijn. r  toch zal men de 
overbrenging van smetstoffen het best kunnen voor-
komen , iets dat bij  paviljoens van meer  verdiepingen , 
zelfs bij  een goede ventilatie, niet zal kunnen geschieden. 
Ziekenhuizen van meer  dan twee verdiepingen (gelijk-
straatsche en bovenverdieping) zijn sterk te ontraden. 
Elke verdieping zij  echter  streng gescheiden; de trap 
van de bovenverdieping mag geen gemeenschap met 
de gelijkstraatsche geven. e scheiding van dc ver-
diepingen door  middel van vloeren en plafonds zij  ook 
zoo volkomen mogelijk. Ook de privaten van beide 
verdiepingen moeten geheel van elkander  gescheiden zijn. 

Wat de ligging tegen dc windstreek betreft, is bij 
blokgebouwen de Noord-zuidrichtin g het meest aan te 
bevelen; de West-oostelijke het minst. Bij  paviljoens 
zonder  corridor  , doch met wederzijdsch licht, is ook de 
richtin g Noord-zuid aan te bevelen. e afkoeling ten 
noorden kan dan door  dubbele wanden en vensters 
getemperd worden. e afstand der  gebouwen onderling 
moet zoodanig zijn, dat zij  elkaar  bij  lagen zonnestand 
niet beschaduwen. Ter  bepaling van den vereischten 
afstand strekke de viervoudige hoogte van de nok van 
een paviljoen, van de as van het eene tot den voor-
gevel van het andere, van buitenaf gemeten. 

r  de eischen voor  de verschillende soorten van 
ziekeninrichtingen eenigszins verschillen, zullen wij  die 
van elke soort afzonderlijk behandelen. 

Nemen wij  de algemeene ziekeninrichting tot grond-
slag , dan dienen wij  weder  te herinneren, dat kleine 
boven groote gestichten de voorkeur  verdienen, l̂ lk e 
inrichtin g van ten hoogste 300 bedden, in paviljoens 
voor  de beide geslachten verdeeld, zoomede naar  den 
aard der  ziekten: inwendige en uitwendige, benevens 
een afzonderingspaviljoen voor  lijder s aan besmettelijke 
ziekten. Beter  is de laatste soort geheel afzonderlijk 
op een uithoek der  stad te zetten. 

e ruimten voor  den ziekendienst zijn: ziekenzalen, 
badkamers, privaten, dienstbodenkamer, thee- en pap-
kamer, dagzalen, en een ruimt e tot tijdelijk e bergplaats 
van de vuile wasch. 

e eischen, die aan dc ziekenzalen gesteld moeten 
worden, zijn: voldoende kubieke ruimte, voldoende ver-
lichtin g , goede ventilatie en verwarming, inrichtin g van 
vloeren, wanden en zoldering dat ze gemakkelijk ge-
reinigd en ontsmet kunnen worden. 

Wat de kubieke ruimt e pro bed betreft, zoo moet 
tot stelregel aangenomen worden, dat de ruimt e aan 
eiken zieke toegemeten, in juiste verhouding moet staan 
tot de luchtwisseling, die elk uur  moet plaats hebben. 

n kan de luchtwisseling voldoende noemen, als in 
elk uur  de aanwezige lucht driemalen vernieuwd wordt. 

Ongunstige omstandigheden: eene tweemalige verver-
sching per  uur  stellende, dan heeft de ervaring geleerd, 
dat men voor  lichte sleepende ziekten kan volstaan met 
80  \ , voor  koortslijder s met 90  \ , voor  lijder s 
aan besmettelijke ziekten , kraamvrouwen en wondlijders 
120 , pro bed en uur. t volgt, dat een 
kubieke ruimt e aanwezig moet zijn resp. van 40,45 en 
60 \ pro bed. r  voorts de hoogte der  zalen 
niet minder  dan 4.5 . mag bedragen, vloeit hieruit 
een vlakteruimte pro bed voort, resp. van: 8.88, 10 
en 13.3 . 

fc^venzeer is ruime toetreding van lucht en zooveel 
mogelijk rechtstreekse!) zonlicht noodig. Tot dat einde 
heeft men als minimum voor  de raamvlakte van een 
ziekenzaal gesteld het zesde deel van de vlocrvlakte, 
zoodat voor  eiken zieke 1.5—2 . lichtvlakt e gerekend 
wordt. e raamkozijnen moeten zoo hoog mogelijk 
tegen den zolder  reiken en rechthoekig, niet boogs-
gewijs gevormd zijn. Zoowel voor  de ventilatie als voor 
de gelijkmatige temperatuur  zijn dubbele vensters aan 
te bevelen. Natuurlij k moeten de glazen op de zonzijde 
van , liefst lichtgekleurde, linnen gordijnen voorzien zijn. 

t een doelmatige ventilatie voor  zoodanige inrich-
tingen van veel belang is, behoeft geen betoog. Ze 
moet voldoende zijn, om de lucht in de vertrekken 
steeds zuiver  te houden, en toch mag zij  geenerlei 
hinder  veroorzaken. t luchtbederf toch, dat hier 
plaats heeft, kan dubbel gevaar: van besmetting en van 
vertraagd herstel, ten gevolge hebben. Ofschoon nu 
dc ventilatie alleen niet voldoende is, om besmetting 
te weren, zoo kan zij  toch veel toebrengen, om de 
verspreiding ervan te voorkomen. 

e vcntilatiemiddelen, om de ademhalings- en huid-
uitwasemingen zoo spoedig mogelijk uit de vertrekken 
te verwijderen, opdat ze niet aan wanden, zoldering 
en meubels zich vasthechten, kan op tweeërlei wijze 
geschieden : . de natuurlijk e , door  de poriën der  wan-
den en door  het openen van deuren en vensters, waar-
toe ook gerekend wordt de ventilatie door  dakruiters; 
2U. de kunstmatige, berustende op de beweging der 
lucht tusschen twee ruimten van verschillende tempera-
tuur  of op de aanwending van machinale kracht. 

e natuurlijk e poriën-ventilatie is voor  ziekeninrich-
tingen niet alleen onvoldoende, maar  ook ondoelmatig. 

n moet juist trachten die ventilatie zoo gering moge-
lij k te maken. Ook van de ventilatie door  deuren en 
vensters kan doorloopend geen nuttige werking ver-
wacht worden. r  nut brengt de dakventilatie aan. 

t zal niet noodig zijn voor  technici, deze inrichtin g 
uitvoerig te beschrijven. Totdusver  bij  de houten ba-
rak in toepassing gebracht, zoo bestaat geen reden 
haar  niet ook bij  steenen paviljoens van één verdieping 
aan te wenden , maar  dit zal het best kunnen geschieden 
door  beweegbare jalousieën van glas. Bij  steenen ge-
bouwen is dit middel echter  niet zoo afdoende als bij 
die van hout, de eigenlijke barak, omdat hier  de wan-
den en vloer  krachtig medewerken tot de luchtstroo-
ming. Zij  is echter  voor  de zomerventilatie ook in een 
steenen gebouw een krachtige steun. Wordt in het 
midden der  zalen van zulk een gebouw een lokschoor-
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steen geplaatst en versche lucht door  middel van een 
kanaal onder  den vloer  van het lokvuur  verspreid, dan 
kan men daarvan ook 's winters nut hebben. 

Zekerder  resultaten geven echter  kunstmatige mid-
delen van ventilatie. Twee wegen staan ons hiertoe 
open : het gebruik van het temperatuursverschil tusschen 
binnen- en buitenlucht, of de aanwending van machinale 
kracht door  zoogen. ventilatoren. e keuze dezer  wegen 
hangt van dc grootte der  te ventileeren ruimten en van 
haar  doel af. Welk stelsel ook gekozen moge worden, 
zoo blijven toch de grondslagen, waarop de inrichtin g 
in haar  hoofddetail moet worden aangelegd met betrek-
king tot de plaatsing der  openingen voor  den toe- en 
afvoer  der  lucht, de afmetingen der  daarmede verbon-
den kanalen, dc zuivering der  toe- en afstroomende 
lucht, hare afkoeling en verwarming, steeds dezelfde. 

e zekerste weg om de ventilatie voldoende te maken, 
is de versche lucht dicht bij  de zoldering aan te voeren, 
de verbruikt e dicht bij  den vloer  te verwijderen. e 
luchtzuiging hierbij  vereischt, kan óf door  een lokschoor-
steen óf door  een ventilator  volbracht worden , óf door 
beiden gezamenlijk. t laatste is wel het meest aan 
te bevelen , daar  de ventilatie dan bij  alle temperatuurs-
wisselingen gelijkmatig kan plaats hebben, door  de 
kracht van beide middelen te matigen of te temperen. 

t is wenschelijk de te verwijderen lucht te desin-
fecteeren, alvorens ze naar  buiten wordt gevoerd. t 
kan geschieden door  de lucht te doen strijken door 
een wattenlaag of door  een vuur. Ook voor  de zuiver-
heid der  instroomende lucht is een doorstroomen door 
watten wenschelijk en bovendien 's zomers tot afkoeling 
door  ijs. 

e temperatuur  en het watergehalte der  lucht moeten 
door  het verwarmingstoestel geregeld worden. -
over  in een volgend opstel. 

[>r. s. sr. c. 

. 
E S . 

Cent quarant-quatrc planches coloriées formant un 
choix de 1,296 combinaisons pour  l'association des cou-
leurs dans la toilette et les oeuvres d'art (18 livraisons 
a 8 planches), par  E Guichard, 

Architect-decorateur, Ancien president fondatcur  de l'Unio n 
centrale des Beaux-arts app l i uués a , Chevalier  de 
la n d'honneur, Officier  de 1'Academie. 

Editeur s Ad . Gand, fils, Paris. 1881. 
Pri x So francs. 

Volgens de uitgevers een werk, onmisbaar  voor  ar-
chitecten , schilders en decorateurs, voor  fabrikanten 
van weefsels, borduursels, behangsels, voor  tapijtwer -
kers , rijtuigbekleeders, enz., — voor  modisten die 
modellen aangeven van toiletten, costumes, hoeden , 
voor  „costumes de theatre", voor  alle vrouwen, die 
smaakvol wenschen gekleed te gaan. 

En dc heer  Ernest Chesneau teekent, op den ach-
terkant van het titelblad, daarbij  nog ongeveer  de vol-
gende opmerkingen aan: 

„Volksmecningcn zijn niet altij d boven bedenking ver-
heven. t is b.v. het geval met veler  meening, dat 
over  smaak niet valt te twisten, allerminst waar  deze 
de kleuren geldt. Welk een verscheidenheid cn ver-
schil merkt men daarbij  niet op! hetgeen ongetwijfeld 
voornamelijk daaraan moet worden toegeschreven, dat 
elkeen meent: dat de harmonie der  kleuren slechts een 
zaak van gevoel en instinct is. 

„Wi j  willen niet ontkennen dat de zin voor  kleuren-
harmonie menigeen van nature eigen is; vooral onder 
de vrouwen is dit op te merken. r  men moet wel 
onderscheid maken tusschen deintuitie, het sentiment 
en het instinct, welke zulk een voorname rol spelen 

bij  het toilet cn bij  hetgeen noodig is om in allerlei 
dingen van smaak het goede te weten. 

t onvoldoende daarvan, nochtans in toiletten merk-
baar, doet zich nog meer gevoelen bij  de versiering 
van vertrekken , de stoffeering van meubels, het aan-
brengen van behangsels en het in harmonie brengen 
van dezen onderling. Wordt de vrouw bij  het maken 
van haar  eigen toilet geholpen door  hetgeen zij  weet 
wat haar  met 't oog op  in elk geval goed 
of kwaad zal staan, of kan zij  zich daarbij  laten leiden 
door  de mode, — dit alles treedt op den achtergrond 
bij  dc versiering van  vooral wanneer  deze 
samen moeten werken , om aan een vertrek een harmo-
nischen indruk te geven. 

„Evenals in alles, zoo bestaan ook in de harmonie 
der kleuren  Tot in deze eeuw waren echter 
deze wetten niet geformuleerd. Zonder  twijfel bestonden 
zij  , doch werden door  den meester  aan den leerling 
in onbepaalde vormen medegedeeld, totdat het in on-
zen tij d door  bekwame geleerden werd beproefd ze in 
bepaalde vormen vast te stellen. c resultaten van 
dit pogen, zeer  abstract en zuiver  theoretisch, kan men 
vinden in werken, als de s de Académie 
des Sciences", — zooals men begrijpen zal, blootwe-
tenschappelijke resultaten. 

„Va n een kunstenaar  is iets anders te verwachten, 
met name van iemand zooals Guichard, reeds bekend 
door  belangrijke uitgaven , b.v. de „Tapisseries déco-
rativcs du garde meuble national"  , de „Tissus anciens", 
dc s de decoration", enz. , een vakman 
van veel ondervinding, heeft niet theoretisch maar  prac-
tisch in een aantal gekleurde platen, allen in schoo-
nen kleurendruk, de resultaten medegedeeld van hetgeen 
hij  op het gebied der  kleurenharmonie als wet cn re-
gel heeft leeren kennen. P̂n hij  heeft dat op eene wijze 
gedaan, welke totdusver  eenig mag hecten; ontwerp 
en uitvoering zijn merkwaardig oorspronkelijk. Zij n 
werk is belangrijk , niet alleen voor  bovengenoemde za-
ken', maar  voor  alle kunst en nijverheid, waarin de 
kleur  een hoofdrol speelt" 

n het tijdschrif t e r  de la "  zijn et-
telijk e platen van dit werk in eerste uitgaaf verschenen. 

r  zijn ze verzameld en vermeerderd, als een afzon-
derlij k werk uitgegeven, onder  den aan het hoofd van 
deze aankondiging geplaatsten titel. 

Guichard houdt blijkbaar  zelf niet veel van schrijven , 
want ook de inleiding tot zijn werk is door  een ander 
onderteekend, met name t . 

e , welke door  den opgeschroefden 
toon, waarin zij  opgesteld is , meer  van een Prospec-
tus dan van eene eigenlijke g heeft, bevat noch-
tans ook een en ander, der  moeite waard om hier  over 
te nemen, ter  nadere kenschetsing van het onder-
werp en van hetgeen met deze uitgaaf wordt beoogd. 

n weet dat het licht, beschouwd door  een 
prisma van kristal , dc kleuren van den regenboog 
vertoont, ten getale van 6 en in deze volgorde:
oranje,  groen,  en violet. r  zijn 
dri e  of hoofdkleuren, de eenige die niet ont-
leed kunnen worden; de andere drie zijn nevenkleu-
ren, welke samengesteld kunnen worden uit de hoofd-
kleuren. 

r  de wetenschap is aangetoond, dat elke hoofd-
kleur  het noodzakelijke aanvulsel is van twee neven-
kleuren , om weder  het zuiver  licht te verkrijgen. Van-
daar  de naam  kleuren. Zoo is 

l° . rood de complementaire kleur  van groen cn 
omgekeerd; 

2". geel de complementaire kleur  van violet en om-
gekeerd ; 
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3". blauw de complementaire kleur  van oranje en 
omgekeerd. 

„O p deze theoretische beschouwingen heeft Gui-
chard zijne practische voorbeelden gegrond. 

n heeft verder  opgemerkt dat, om aan eene ne-
venkleur de hoogste kracht te geven, het noodig is 
haar  in de nabijheid te brengen van hare aanvullings-
klcur . t is deze wederkeerige opvoerende werking 
van de complementaire kleuren, die wordt aange-
duid als „d e wet van de gelijktijdig e tegenstelling der 
kleuren." 

„Overeenkomstig deze wet zullen b.v. rood cn groen, 
naast elkander gezet, eikaars werking verhoogen. -
zelfde zal het geval met de andere aanvullingskleuren 
zijn. 

„Passen wij  deze opmerking op het damestoilet toe en 
onderstellen wij  met een rooden hoed te doen te hebben. 
Grenst het rood direct aan het gelaat, dan zal het 
laatstgenoemde daardoor  onmiddellijk een groenachtige 
tint verkrijgen. s de hoed daarentegen groen, dan 
zal die kleur  aan het gelaat een roodachtige tint ver-
kenen. 

„O m zulk een inconvenient te ontgaan, raadt Gui-
chard aan, de vereenigde toepassing van twee com-
pementaire kleuren te vermijden, wanneer  men toilet 
maakt. e raad geldt echter  ook andere versie-
ringen; of men moet trachten de aanvullingskleuren 
onderling te verzachten door ze vergezeld te doen gaan 
van tusschentinten, waardoor de totaalindruk de ver-
eischte harmonie kan verkrijgen. 

t is op grond hiervan, dat Guichard in zijne voor-
beelden doorgaans negen kleuren vertoont en deze door 
de benamingen  en  onderscheidt. 

e toon, d. i. de kleur, lichter  of donkerder ge-
maakt door  toevoeging van wit of zwart; 

de  d. i. het ensemble van de kleur, aldus 
getemperd of versterkt; 

de  i. de kleur  gewijzigd door  de toevoe-
ging van een of meer  andere kleuren, die vreemd zijn 
aan de heerschende. 

t wit en zwart, ofschoon niet tot de eigenlijk 
gezegde kleuren behoorende, oefenen daarop mede een 
opmerkelijken invloed uit.  wit namelijk naast eene 
kleur  doet deze donkerder, het zwart daarentegen doet 
haar  lichter  schijnen. m raadt Guichard den vrou-
wen, liever  zwarte dan witte kragen om den hals te 
dragen, b.v. van zwarten kant, waaraan men desbelust 
een witten of, beter  nog, een roomkleurigen, eenigszins 
verwijderd van de vleeschkleur, toevoegen kan. 

„Zo o ook moet men, om de menschelijke figuur  in 
een vertrek voordeelig te doen uitkomen, de kleuren 
der stoffeering daarvan eer  stil dan sterksprekend kie-
zen en zóó, dat zij  de gelaatskleur  niet hinderen. 

„Wi e hiervan meer weten wil , leze o. a. van Gui-
chard wat hij  in een afzonderlijk geschrift over  de ver-
siering van vertrekken gezegd heeft '), of het werk van 
een anderen Franschman, Chevreuil3), in den oorspron-
kelijken tekst dezer g meermalen aanbevolen." 

Tot zoover  de toelichtingen van Chesneau en . 
Wi j  willen nu nog kortelij k een en ander van de 

platen mededeelen : 24 daarvan geven in een zelfde tee-
kening — hetgeen haar, ondanks de groote verschei-
denheid van kleuren, wel wat eentonig maakt — voor-
beelden hoe men bij  eene vooraf aangenomen hoofd-
kleur der  „fond" , andere kleuren kan aanbrengen zóó, 

')  l'Ameublement et de la  inférieure de nos apparte-
ments. Conférence fait &  l'Union centrale des Beaux-arts appliques, a 

e (Paris, iggo). Een geschrift, waarop wij  afzonderlijk hopen 
terug te komen, evenals op 

*)  couleur s et de teurs applications aux arts industrie lies (Paris, 

dat zij  samen een bevredigenden , ja, dikwijl s verrassen-
den indruk geven. e voorbeelden zijn toepasselijk 
op wanddecoratie met behangsels, overgordijnen, als-
ook op vrouwelijk e kleeding. n bevat het werk 77 
platen, met voorbeelden van de wijze, waarop harmo-
nieuse tegenstellingen van kleur te verkrijgen zijn door 
het aanbrengen van verschillende „nuances"  of scha-
keeringen. e zijn louter  streepsgewijze aangebracht, 
geheel zonder  teekening en als zoodanig dus nog een-
toniger dan de eerstgenoemde platen; doch het moet 
erbij  gezegd worden: ook deze voorbeelden zijn uitste-
kend wat de hoofdzaak betreft. Verder  volgen bij  af-
wisseling een iotal voorbeelden van grondkleuren voor 
behangsel- of muurschildering, allen zeer  middelmatig 
van teekening en, met uitzondering van enkele, ook 
middelmatig van kleurschikking. 

n zijn niet minder  dan 3 afleveringen gevuld met 
zeer  onderscheidene, allen niet even behaaglijke voor-
beelden van zwarte opschriften op gekleurden grond 
en van gekleurd schrift op gekleurden grond; onge-
twijfel d zeer  practisch voor den drukker  van aanplak-
biljetten, affiches, enz., maar onzes inziens te veel ruimt e 
in een dergelijk plaatwerk innemende , te veel ook, om-
dat men die voorbeelden dagelijks te grijpen of te be-
kijken heeft. 

Niet minder  practisch, maar  meer  te waardeeren zijn 
een 2tal andere platen, bevattende voorbeelden van 
gekleurde signalen, welke op groote afstanden nog te 
onderscheiden zijn. 

Zoo ook mogen wij  nog met lof melding maken van 
eene aflevering met achtergronden, voor  beelden in ver-
schillende kleuren, — en van enkele diverse platen, 
waaronder  voorbeelden eener  zelfde kleur op verschil-
lende „fonds" . 

, met uitzondering van eenige, die werkelijk 
uitzonderingen zijn op de groote massa goede en uit-
muntende modellen, hebben wij  hier  met een werk te 
doen, dat vooral voor  practisch gebruik aanbevelens-
waardig is. 

NB. Eene e uitgaaf van Guichard's werk zag 
in 1881 het licht, onder  den titel:

 von E. Guichard (Paris); 1296 Zusammenstel-
lungen von Farbenverbindungen fïir  die t und 
Textil-industrie , für  decorative Zimmerausstattungen, 
Costume und Toilette. Antorisirt e deutsche Ausgabe, 
mit deutschem Text, von r  G. . 18 , in 
fol. Format a 4 . Frankfur t . Verlag von 
Wilh . . 

. . B. 

. 
. 

n mijn vorigen brief heb ik getracht, de indrukken 
weer te geven, die ik kreeg bij  het beschouwen van 
de tentoonstellingsfacade, en ik moet dus nu vervolgen 
met de beschrijving van het inwendige. ! ik heb 
er  echter  nog niet veel van gezien. En weet ge waarom? 
Niet, dan zal ik het u vertellen. 

k was dan, tusschen twee paardrijdende Galliërs 
door, den hoofdingang binnengetreden, toen ik al aan-
stonds een tropische temperatuur  waarnam, die, hoezeer 
op een e Tentoonstelling misschien wel eigen-
aardig, op mij  het effect maakte, alsof ik mij  in een 
oven bevond, 't Zij  dat er  geen ventilatie was, 't zij 
dat die ventilatie, zooals schier  immer, niet wilde 
werken, maar 'twas „étouffant" , en ik begon spijt te 
gevoelen, dat ik mij  door  't zoele r  naar de 
tentoonstelling had laten lokken. r ik was er  nu 
eenmaal, en besloot de hoofdgalerij  maar eens door 
te wandelen. 
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Werkelij k , zelfs op dien, in tamelijk versnelden pas 
volbrachten tocht zag ik al zooveel, dat ik ervan 
duizelde. Pas had ik de zuilen, piramides en vaten, 
waarin mijn dierbaar  vaderland zijn spirituali a uitstalt, 
achter  mij , of ik bevond mij  tc midden van dc afdee-
ling onzer  zuidelijke naburen, wier  expositien , hoewel 
daar ook soms de verticale lij n wat domineert, mij 
over het algemeen wel konden behagen. k begon 
vergelijkingen tc maken tusschen de beide zoo nauw 
aan elkander  verwante landen, en ik vond oppervlakkig 
gezien de wijze, waarop de n hun deel van de 
middengalerij  versierd hadden, heel wat beter  dan het 
décor, dat mijne landgenooten gemeend hadden te moe-
ten aanbrengen. 

r  die warmte! 't Was niet om uit te houden. k 
liep dan ook maar  vlug door, langs de rijk e inzending 
der Chineezen , langs dc met goud (!) beplakte piramide 
van Victoria , langs de bronzen der  Franschen, langs 
de monsterinzending van p en snakkende naar 
frissche lucht. 

Eindelij k bereikte ik den uitgang en, o vreugd, vlak 
daarbij  een restaurant, die al zag hij  er  niet erg „en-
gageant"  uit, mij  op dat oogenblik toch zeer  wel-
kom was. 

k ging zitten, bestelde een glas bier, en bekeek 
den achtergevel van het Tentoonstellingsgebouw eens. 
Veel schoons is er  niet aan te zien , en alle ornement 
ontbreekt. Niets dan de naakte waarheid , ditmaal tot 
vervelens toe met afwisselend roode en grijze strepen 
beschilderd. 

Al s ik den anderen kant uitkeek , zag ik het res-
tauratiegebouw, dat, wellicht hier  of daar in -
land opgekocht, er  zoo lomp en armoedig mogelijk 
uitzag. Er was daar dus niet veel te zien, en na wat 
uitgerust te zijn, ging ik dus maar  weer op marsch, 
doch met het vaste voornemen mij  niet weer in een 
der gebouwen te wagen, voor de temperatuur wat 
gedaald was. l dus het gebouw der  Schoone 

n en dat der  Surinaamschc wilden in mijn on-
middellijk e nabijheid waren, liet ik ze maar  links liggen. 
Noch het eene, noch het andere gebouw vertoont ar-
chitectonisch schoon, 't Zij n beiden utiliteitsgebouwen, 
en het eerste gelijkt min of meer op een groote loods, 
het tweede op een paardenspel. 

't Eerste is van buiten rood cn grijs, 't tweede 
wit en blauw gestreept e Belgen hebben voor  hun 

g een soort van front gemaakt, dat een 
geheele geschilderde zuilenorde te zien geeft. k vond 
dat idee nog al vreemd en meende, dat men wel wat 
passenders had kunnen bedenken dan dat geschilderd 
marmer. 

„Zoo , ji j  staat zeker  alweer te critiseeren !"  hoorde 
ik achter  mij , en toen ik mij  omdraaide zag ik de mij 
niet onbekende lange magere gestalte van den heer 
Jacobus Nurks, een achterneef van den heer  van dien-
zelfden naam, die indertij d het beruchte reisje naar 

m ondernam. l hij  nog pas een kleine 
veertig is, en dus nog in den bloei zijner  jaren, is hij 
door  denzelfden geest van contramine bezield als wijlen 
zijn oudoom. Enfin, daar ik het in den regel nog al 
met hein vinden kan, en bovendien toch geen kans 
zag, aanzijn liefelijkheden te ontsnappen, verwelkomde 
ik hem zoo hartelij k als ik vermocht. 

,,'t s wat moois, die tentoonstelling, die zc hier 
gepractiseerd h-'bben. Wat een snikhitte in die zalen, 
'ti s om te stikken. En hier  nu het terrein; 't lijk t 
wel dc Sahara, geen boompje is er  zelfs te zien. Wer-
kelij k je bent hier  niet voor je plezier  op een ti n'oon-
stelling, zooals tc Weenen en te Parijs. Veel m >ois i 
zie je hier  ook al niet, want kij k me nu daar  eens, 
daar  hebben ze een n tempel willen bouwen, 

en dan nog wel van hout. Zij n dat nu vormen voor 
hout? e hooren veeleer  in de rotstempel thuis dan 
hier! " 

't Gebouw, dat mijn vriend Nurks bedoelde, was een 
sigarenwinkel in de onmiddellijk e nabijheid van het 
Surinaamsche wildencircus. „Nu" , zei ik vergoelijkend, 
„o p een tentoonstelling moet men het zoo nauw niet 
nemen. n had men wel wat betere vormen 
kunnen bedenken, die voor  houtarchitectuur ge-
schikt waren , en zeker  had men wel wat beter  den 

n stijl ook in de overige details kunnen vol-
houden , maar  ik vind het toch een origineel denkbeeld." 
,,'t t wat", repliceerde Nurks; en met zeggens-
kracht voegde hij  eraan toe: ,,'t is een prul." 

r  ik wel inzag dat ik hem toch niet tot andere 
gedachten zou kunnen brengen, wandelde ik maar 
verder, daar een gebouwtje, waar n verkocht 
werd, mijn aandacht trok. Wel was de architectuur 
niet bijzonder  fraai, maar ik vond, dat dc decoratieve 
schilderwerken waarmede het versierd was, verdienste 
bezaten. Tot mijn groote verbazing was mijn vriend 
Nurks het ditmaal met mij  eens , hoewel hij  niet kon 
nalaten , eenige sarkastische opmerkingen te maken, die 
betrekking hadden op den in kleuren geschilderden 
wijngod , die het midden vormde. 

Om vriend Nurks wat beter  te stemmen, troonde 
ik hem mede naar het plein, waar  muziek wordt ge-
maakt, en waaromheen de diverse restaurants zijn ge-
schaard. Als goede s kozen wij  den -
schen restaurant, en weldra zaten wij  dan ook onder  zijn 
veranda. r  vriend Xurk s verloochende zijn natuur 
geen oogenblik. 

Eerst begon het orkest een fantasie op motieven van 
Wagners Nibelungen te spelen, en Nurks, die , hoe-
wel muziekaal genoeg, toch van toekomstmuziek niets 
weten wil , zèi eenige liefelijkheden aan het adres van 
den maestro van Bayreuth. Toen moest de -
sche restaurant het ontgelden, eerst om zijn hoogt 
prijzen en toen om zijn leelijke vormen. Wat dit 
laatste betreft, moest ik Nurks volkomen gelijk geven. 
Afschuwelijker, wansmakelijker  samenlapsel van hout 
en doek is moeielijk denkbaar. j  komt nog een 
allersmerigste wijze van houtbewerking, terwij l ook de 
schavotkleur, waarmede het hout beschilderd is, niet 
bepaald schoon kan genoemd worden. 

e e restaurant beviel ons wel wat beter, 
hoewel hij  ook aan Nurks ruimschoots stof bood voor 
critiek . En ik kon hem al weder  geen ongelijk geven, 
toen hij  vooral de uitgezaagde houtornementen niet 
fraai vond. e Engelsche restaurant, wit en groen 
gestreept van buiten, werd ook door  mijn vriend naar 
verdienste gehekeld. n is het inwendige wat 
beter, dachten wij  cn traden binnen in het lokaal waar 
de  zich bevindt. Wij  dronken een glaasje ale, dat 
ons ook al weer  tegen tentoonstellingstarief berekend 
werd, en bij  het verlaten van het lokaal sprak Nurks 
niet anders dan het door  zijn oudoom beroemd gewor-
den drietal woorden „Nie t veel zaaks". k geloof dat 
hij  hiermede zoowel de binnenarchitectuur als de

 bedoelde. 
r  wij  weinig roeping gevoelden den Franschen 

restaurant binnen te treden, bepaalden wij  cr  ons toe, 
hem van buiten te beschouwen. Nurks vond het on-
zin, Vignola in hout-archituur te willen nabootsen, en 
ook ik moest ditmaal zijn meening wel deelen. 

r  Bierpaviljoen scheen genade in zijn 
oogen te vinden , althans hij  zei „Nie t onaardig". -
schien dat echter  deze beide orakelwoorden op een 

 betrekking hadden, die achter  tien toonbank 
stond. Enfin, 't kwam mij  voor dat Nurks al weder 
gelijk had, en dat hij  langzamerhand in betere stem-
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ming begon te geraken. r dat was mis, want 
nauwelijks had hij  het zink gezien , dat het r 
paviljoen bedekte, of hij  begon een philippica, die zeker 
alle loodgieters tegen hem in 't harnas gejaagd zou hebben. 

t Fransche wijnhui s met zijn schilderachtig toren-
tje , zijn fraaie houtarchitectuur, zijn sierlijk gebrand 
glas , beviel ons beiden wel, en wij  vonden het een van 
de gelukkigste bouwwerken, die wij  tot dusverre op 
de terreinen hadden waargenomen. r  Nurks kon 
toch de opmerking niet voor  zich houden , dat de -
sche , waarin het is opgetrokken, 
al weinig bij  een Fransch wijnhui s tc pas komen. 

Wi j  waren nu tamelijk vermoeid van onzen tocht en 
besloten dus, maar  huiswaarts te keeren. Wel zag ik 
nog verscheidene gebouwen, maar  allen zoo vluchtig, 
dat ik met het beschrijven daarvan moet wachten 
tot een volgende gelegenheid. Als het dan niet zoo 
warm is, ga ik ook de tentoonstellingszalen nog eens 
door, maar dan hoop ik , dat ik niet weer  perso-
nen als Nurks tegenkom, want die breken alies af. 
En ik zeg maar  altij d „l a critiqu e est aisée, l'ar t c'est 
de faire" .

J TOT G
. 

Na opening der  Vergadering, door een tiental leden 
bijgewoond, werden de notulen gelezen en goedgekeurd. 

t eerste punt van de agenda: „medcdeelingen 
van het Bestuur"  verviel bij  gebrek aan stof. 

t tweede punt was de benoeming van afgevaardig-
den voor de Algemeene Vergaderingen in i en 

September. e werden zonder  stemming benoemd 
de heeren n en Sanches, en de heer  Wolter 
als plaatsvervangend lid. Allen aanvaardden de be-
noeming. 

Bij  het sub 3 vermelde „Bespreking der  voorge-
stelde wetswijzigingen"  werden de verschillende artikelen 
een korte wijl e behandeld , en daarna overgegaan tot 
de . e heer n gaf de 
prachtwerken: „Entwürf e von Studirenden a. d. . 
Techn. c zu Berlin"  en e Architectur 

"  ter  bezichtiging. 
Ten slotte verkreeg de heer  C. B. Posthumus s 

het woord en richtt e de vraag tot het Bestuur, in hoeverre 
dit zal voldoen aan den billijke n eisch van den verslag-
gevervan  —die op een min nette wijze 
door een lid van de j  was aangevallen over 
het verslag der  vorige vergadering van de Afdeeling ,— 
om hem officieel te rechtvaardigen. 

Na eenige besprekingen werd dc heer  Posthumus 
s niet officieel in het gelijk gesteld, doch hem 

alleen gewezen op de medcdeelingen van het Bestuur  der 
j  omtrent het te stichten maatschappelijk 

gebouw, waarin wordt gezegd, dat dit gebouw op de 
vergaderingen der  Afdeelingen een punt van bespreking 
had uitgemaakt; dus met andere woorden, de heer  Pos-
thumus s werd niet officieel gerechvaardigd , als 
het verslag der  vorige vergadering juist te hebben op-
gemaakt , maar  wel werd door  de medcdeelingen van het 

r  bewezen, dat de verslagen der  Afdeelingen in 
het  d. i. dc officieelc verslagen, 
niet juist of beter  niet volledig waren. 

Onder  dankzegging aan den kunstgever  voor  zijn 
schoone bijdrage werd deze vergadering gesloten. 

. 

P 
N 

voor  Villa' s te Zutphen. 
t Gemeentebestuur van N 

vraagt inschri jvin g op: 
de terreinen langs den Coehoorn-

singel (uitsluitend voor  Villa's) . 
c inschrtjvings-biljetten moeten ten 

e worden ingeleverd vóór of op 4 
Junij  e. k. 

e wijze van inschrijvin g en de voor-
waarden liggen ter  inzage op het Gemeen-
tehuis, wanr  dageljjks inlichtingen zijn te 
bekomen bjj  den Gemeente-Architect. 

met garant ie. 
Geconstateerd door . O. J. A. E T 

te Utrecht en andere autoriteiten. c Nieuwe 
E P (wel te onderscheiden 

van  Zonnebrander) is bijzonder ge-
schikt voor  Woonkamers, Winkels, Scholen, 

s enz. Gasverbruik rui m een cent 
per uur . Teekeningen, prjjsopgaaf enz. bjj 

. C.  Jr . te Utrecht. 

e gebruikte -
S met , te wa-

ter  te leveren aan het Stoomgemaal van 
d te Gouda 

e der  ketels rui m 11.— . 
n der  buitenketels 2.16 . 

»  binnenketels 1.42 . 
Zeer geschikt voor . 

s te bezichtigen en te bevragen 
bj j  den r , Opzichter  van d 
te Gouda. 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente Amsterdam zullen op g 28 
i 1883, te 12 uur  des middags, op het 

, in het openbaar en bjj  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

A.  leveren van diverse n 
voorwerpen. 

B. t stellon van Trottoirbanden 
gedurende het jaar  1883. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zjjn 
uitsluitend te verkrijgen ter j der 
Gemeente, tegen betaling van 15 cents voor 
dc sub A. en 15 c. voor  de sub B. genoemde. 

n worden gegeven ten kantore 
van den , r  No. BS, 
op het , des ochtends van 1(1—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, V A N . 

17 i 1883.  Secretaris. 
E , /. S. 

Op den 24en i 1883 zullen de Architec-
ten J A N  en JO  AN -

, namens hunnen Principaal, den r 
J . , aanbesteden: 

 Bouwen van E WOON-
N op de Nieuwe Achter-

gracht, te Amsterdam. 
e Bestekken zjjn te verkrijgen bjj  de 

Boekhs. . , . 
n worden gegeven door de Ar -

chitecten, Nieuwe Achtergracht 42, des voor-
middags tusschen 10—11 uren. 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 
. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de Bchoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen tc reproduceren, die volkomen en met de meeste 
"'uistheid aan de originelen gelijk zijn. 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. - . 

Openbare Aanbesteding. 
S van 

, zullen op Vrijdag, den 25 
i 1)83, des voormiddags ten tien ure, ten 

e aldaar, bjj  inschrijvin g 

Aanbenteden: 

t bouwen eener  nieuwe School 
met Onderwijzerswoning te 

"  met  bij leve r in g van 
alle daarvoor  benoodigde -
rialen, alsmede van de voor die 
School gevorderde Banken, Bor-
den, , s enz. 

e aanwjjzing zal geschieden op -
dag, den i 1S83, dcB voormiddags 
ten tien ure. 

Bestekken en teekeningen zjjn verkrijg -
baar ter  Secretarie te Steenbergen; —de be-
stekken ad CO cents en de teekeningen ad 
40 cents per  exemplaar. 

n zjjn te bekomen bjj  den Ar -
chitect den heer . . C. V A N N 
te Bergen-op-Zoom. 

Steenbergen, den 4 i 1883. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

3. 3. V A N . 

Be Secretaris, 

. ' 

. 
e  der  Gemeente
 zal g 24 i 1883, °s namiddags 

1 uur , in het openbaar ten Gemeentehuize 
aanbesteden: 

t driejari g onderhoud van het 
. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie, 
verkrijgbaar . 

Noorderhaven. Zutphen. 
Namens het Gemeentebestuur  van Zutphen 

zullen ten overstaan van den Notaris E 
N E JONG aldaar, op g 5 

Junij  1883 bij  inzato en 14 dagen daarna 
op g 19 Junij  bij  toeslag, telkens 
's namiddags precies ten , uur, in het lo-
caal op 't 's Gravenhof te Zutphen, onder 
voorbehoud van beraad, in het openbaar  wor-
den verkocht: 

15 perceelen , ge-
schikt voor  fabrieken en pak-
huizen en voor  dat doel aller-
gunstigst gelegen aan de Noor-
derhaven onmiddeltjk nabij  het 
station Zutphen. 

Boekjes behelzende de bizondere voorwaar-
den van verkoop, verkrjjgb.ia r  bjj  genoem-
den Notaris na 15 i per  postwissel ad 30 
cent «motto Boekje", of ad 25 cent aan het 

. 

mSËESTEDING." 
 en S van 

 zullen op Woensdag den 
30*t,n i aanstaande, ten gemeentehuize dier 
gemeente, des voormiddags om elf uur publiek 
trachten aan te besteden: 

t verbeteren van het bestaande 
schooUokaal en het bijbouwen 
van een geheel nieuw lokaal 
voor  200 lcorlingon, met over-
dekte speelplaats. 

e aanwjjzing zal binnen Oud-Vosmeer 
plaats hebben den 88 i aanstaande, van 
11 tot 12 uur. 

Boekjes en kaarten zjj n franco verkrjjg -
baar ten kantore van den Secretaris der ge-
meente van af Woensdag den il i aan-
staande, tegen betaling van ƒ 1 . 50 

Oud-Vosmeer, den 7 i 1883. 
 en Wethouders voornd., 

0. J . E V. V A N .
 Secretaris, 

A . E F Gz. 

7 
r  de Gemeentebesturen van Slrijp en 

Zeelst zal worden : 
t maken van het tweede per-
ceel van den g in de ge-1 

meenten Strij p en Zeelst, 
geheel overeenkomstig de voorwaarden en 
bepalingen omschreven in het daarvan op-
gemaakt bestek; alleen met wjjzigin g van 
Art . i, J 20, zoodat in plaats van Belgische 
Zandstcenkcien (Gres) van de zoogenaamde 
vjjfd e soort, zullen worden gebezigd
Granit van de Ourthe, van de zoogenaamde 
vierde soort met daarbjj  behoorende -
keien en van dezelfde atinetingen en hoeda-
nigheid als die iu genoemd bestek voor de 
gemeente  zjjn omschreven. 

Bestekken zjjn op franco aanvraag tegen 
betaling van ƒ0.50 per  stuk te bekomen 

j den Secretaris te n 
te verkregen bjj  den r te Stratum. 

n in te zenden aan den Secre-
tari s te  Opening der  biljetten op 
net s te  op den 31 i 

 des voormiddags ten  uur. 

TE P gevraagd: 
'  circa 232 r E , ge-
 wicht per r c'. 0'/, kilo . „ 

Franco aanbiedingen onder  motto s 
worden ingewacht aan het Advcrtentiebu-

> reau van B. B. N te

on g 
v a n G . J . , t e A r n h e m . 

c ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
ojjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzcn . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en , tot concurre-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

B . , t e A r n h e m . 
8168. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879.1 e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2'" , 3d"  en 4d l° graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, l N en Stalen 
N 

- en , enz. 

Zesde Openbare Verkooping 
VAN 

t e . 

» e ONTVANGE  der -
t E en N 

Wa^^^  te Groningen zal op Zaterdag 
den 2den Juni 1883. des voormiddags te 10 
uur , in het Concerthuis in de Poelestraat te 
Groningen, ten overstaan van den aldaar  re-
sideerenden Notaris . N. V A N , 
in het openbaar bjj  opbod verkoopen: 

21 s Bouwterrein, 
e Catalogus, bevattende de Voorwaar-

den van Verkoop, de Beschrijving en 
de t der Perceelen, is van 18 i 
1883 af voor  / 0.50 verkrijgbaar  bij  den 
Ontvanger  voornoemd, die nadere inlichtin -
gen geeft. 

Aanwij s wordt gegeven g 31 
i en Vrijda g 1 Juni 1883, des voormid-

dags 10 uur. 

****** * 

*************************** * 

ao Beerenstraat. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

Beltweg N" . 3. JE# W . 

Gecomprimeerde Asphallwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , t t loeren, 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 
Brug- en , , Stallen en/., enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 
U. . , Beekstraat  02, te Arnhem. 

 W. PATON . 
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j den Provincialen Waterstaat in
wordt tydeljjk  verlangd een -
WOON  op eene belooning 
van honderd gulden in de inaand en ver-
goeding van reis- en verbljjfkosten . 

Aangifte vóór 1 Juni a. s.. bij  gezegeld 
adres aan Gedeputeerde Stilten, onder  over-
legging van de noodig geachte stukken. 

Assen, 11 i 1883. 

Gedeputeerde Staten van
V A N , Voorzitter. 
S. W. , Griffier 

Ct'ntrifiigaalpoinpt'i i en Stooiiiheijeii 
T E P e n TE . 

tusschen Velsen en Umuiden. 
, A m s t e r d a m , B a a n g r a c ht b i j  de V i j z e l g r a c h t 3 4 4 — 3 4 7. 

Bekroond te Arnhem met diploma f graad. 
- en Prolilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Bulzen Orne-

menten van t Zandsteen en Portland-Cement. 
! in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  cn verschillende 

andere soorten enz, enz. N. A. ,  nr. 

s &  Fabriekanten. 
.

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

VAN 
Contraalvorwarmin g & Ventilatie-

, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoostellen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

. 
P r o v i n c i e F r i e s l a n d. 

Op g den 31'° i 1883, des na-
middags ten één ure, zal, bjj  enkele in-
schrijving , overeenkomstig $> 185 der  A. V. , 
in het gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te  behoudens nadere goedkeu-
rin g , worden aanbesteed: 

t maken van eene S 
in de Zijlroed e nabij  Joure, met 
bjj behoorende , 
ten behoeve van de Waterkoe-
ling de Nieuwe Slachto (2e ge-
deelte). 

g / 71,000. 
t bestek ligt ter  lezing in het Gebouw 

van het Provinciaal Bestaar  van  te 
 t 

Gezegelde formulieren voor  inschrijvings-
biljetten zjjn te bekomen tegen betaling van 
25 centen bestekken tegen betaling van ƒ 1 
op het Bureau van den Prov. , 
BSS Swietenstraat te

e ncodige aanwjjzing wordt op de plaats 
gedaan op g den 2!len , des mor-
gens ten '.  ure, te beginnen bjj  Joure. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te bekomen 
bij den r  van den Provincialen 
Waterstaat. 

 17 i 1883. 

e Commissaris des s in de 
provincie

A . 

Y & ,  üi 
2 BOC  Frères, E S 

, S & C.. E £ 
o» b(j  aweerilgan en

5 , 5 
Oostzeedijk 248,

i " n i m i i L i f i i 

-

-
en andere 

N 
voor , " 

S , enz. 

, 

Geldersch-Overijsselsche 

 op
te , 

VAN 

Bestek Ti 10. 
Gebouwen en inrichtingen op de 

Stations Groenlo en Eibergen 
in twee perceelen. 

Bestek N . 11. 
Grond- en kunstwerken ten be-

hoeve van het gedeelte -
spoorweg van af Station o 
tot aan de grens tusschen de 
Provinciën Gelderland en Over-
ijssel bij  Neede. e circa 
17,2 kilometer.) 

Bestek N" . 13. 
Gebouwen en inrichtingen op Sta-

tion Neede. 
Bestek BT'. 14. 

Gebouwen en inrichtingen op Sta-
tion Borculo. 

Voor elk bestek cn voor  elk der  perceelen 
van bestek N" . 10 kan afzonderlijk worden 
ingeschreven; voor  meerdere bestekken of 
perceelen inschrijvende, moet voor  elk bestek 
of perceel een afzonderljj k inschrjjvingsbilje t 
worden ingeleverd. e insehrjjvingsbiljctte n 
moeten uiterlij k één uur  vóór de besteding 
vrachtvri j  worden bezorgd aan het bureau 
der j  te Winterswijk. 

n worden gegeven op het bu-
reau der j  te Winterswijk, alwaar 
tevens de bestekken met bjjbeliooien op franco 
aanvrage en tegen betaling van 

ƒ 1 . 50 voor  elk der  bestekken N°. 10,13,14 
ƒ 3 .— voor  bestek N». 11, 

van af den S i e. k. verkrjjgbaa r  zijn. 
Winterswijk, den i 1SS3. 

S N &  C .|
AVENU E  27.

S u l 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in ;  verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

 Tuin
Bickerstraat 

Vraagt Catalog. 
N E . 

Van der 

S , 

, 

linden &  Co. 

Zuinigheids-  Niet aaiijrrocicu -
r , . ' .. 1 ilc cn roeetwo-

, „.„d c Verven. 

Ii 
t by G. W. vaa de Wiel & C"., te Ainaem. 

E G N-. 21. G 26  1883. 

.W.W. 
r  Uitgever F W V \ X T . T f2.2$ per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAN , vooruitbetaling en franco toezendis*  van du bedrag: - bet buitenland 

C. li . S S en A. YV. . 1 f 7-5° en ƒ 9-—. '»J vooruitbetaling. 

Stukken en eorresp.ndentie voor  he. Cenootscha,, te adresseeren aan | T E NT E N', ad zo cent voor  eiken regel plaaUrtumt;1 .ah g 
den Secretaris, t  te Amsterdam. cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere snikken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, AfzortSerlijk e nommers, uitslu.tend , contante betaling te bekomen, 
l>rickoningenslr.iat X«.  te Arnhem. \ ad  cent per stuk en  cent per  plaat. 

N V A N T . 

Zondag namiddag den 3,le"  Juni a. s. zal vanwege 
het Genootschap de eerste schetstocht worden gehou-
den , met het doel, volgens artikel 69 der  wet, belang-
rijk e bouwwerken naar de natuur te schetsen. 

e tocht zal zijn naar m en omstreken. e 
tij d van vertrek zal, met het oog op de nieuwe dienst-
regeling der  spoorwegen met "  Juni, in de volgende 
Opmerker worden gepubliceerd. 

n leden worden allen uitgenoodigd aan dezen 
tocht deel te nemen; zij  hebben zich daartoe slechts 
op den te bepalen tij d te bevinden aan het Centraal-
station te Amsterdam. 

 het Bestuur, 

de iste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

n het laatste nummer van het Bouwkundig Week-
blad komt een stuk voor  van den heer  J. de n , 
lid van „Architectur a et Amicitia" . n dit stuk schijnt 
de schrijver  zich ten doel gesteld te hebben mij  eenige 
onaangenaamheden op niet zeer  beschaafden toon te 
willen zeggen. t is mij  niet duidelijk , wat den heer 

e n bewogen heeft, dit stuk op te stellen en ik 
zal mij  wel wachten hem op gelijke wijze te antwoor-
den. t acht ik beneden mij . 

Ook na de lezing van dit stuk zal het een ieder 
nog duidelijker  zijn geworden, dat de verslagen der 
vergaderingen van de Afdeelingen der j  tot 
bevordering der , die het Bouwkundig Week-
blad zijnen lezers geeft, niet alles geven wat verhan-
deld is. k laat de beweegreden, waarom een en ander 
wordt weggelaten, buiten beschouwing. 

Ten slotte wensch ik den heer e n opmerkzaam 
te maken, dat de besprekingen over de verslagen van 
de vergaderingen van den 3'1'" i . in het Bouw-
kundig Weekblad 22 regels kleinen druk beslaan van 
een verslag van 34 regels. 

C. B.

E E N V A N 
. 

{Vervolg van blade. 195.) 
. 

e inrichtin g van de verwarming in een ziekenhuis 
is naast die van de luchtverversching een van de be-
langrijkst e vraagstukken voor  den technicus, van wier 
goede oplossing voornamelijk de sanitaiie verhoudingen 
eener  verpleeginrichting afhangen. 

e verwarming der  lucht kan langs verschillende 
wegen geschieden. Een bepaald stelsel voor  alle ge-
geven gevallen hier  aan de hand te doen , gaat niet 
aan. e technicus zal steeds met de omstandigheden 
te rade moeten gaan. r  kunnen wij  ons slechts 
bepalen tot een korte aanduiding van de bestaande 
verwarmingsstelsels en te wijzen op hunne voor- en 
nadeelen. 

t effect der  verwarming hangt van het warmte-
gevend lichaam af, dat de uit de bouwstoffen ontwik-
kelde warmte aan de omgevende lucht rechtstreeks of 
middellij k afgeeft. t eenvoudigste dezer  lichamen 
is de gewone kachel. r uit welke stof ook ver-
vaardigd , is ze echter  ongeschikt voor het gebruik in 
een ziekenkamer, om tal van redenen, die wij  voor 
technici niet behoeven uiteen te zetten. Zelfs die, 
waarmede ventilatie is verbonden, zijn voor  groote in-
richtingen af te keuren, daar  beide vereischten onafhan-
kelij k van elkaar  moeten bevredigd worden. Evenwel 
kan de zoogen. ventilatiekachel niet geheel buitenge-
sloten blijven, vooral in kleine inrichtingen, waar  ver-
trekken met twee bedden aanwezig zijn. 

Al s grondregel voor  de ventilatie in verwarmde ruim-
ten moet gesteld worden, dat de luchtafvoer  geregeld 
en doelmatig onder  alle temperaturen met volkomen 
zekerheid plaats hebbe, en dat haar werkzaamheid door 
den geneesheer  gecontroleerd kan worden. e circuleer-
haarden, onder den naam van Galton'sche haarden 
bekend, kunnen in sommige omstandigheden goede 
diensten doen. 

t ideaal van een verwarming voor  ziekengestichten 
is echter de verwarming uit één punt, de zoogen. cen-
traal-verwarming . 

n onderscheidt daarvan drie soorten: lucht-, water-
en stoomverwarming. Bij  de eerste wordt de verwarmde 
lucht door  buizen uit een centraalpunt naar  de ruimtei  1, 
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opgedreven. r  dit behoeft niet rechtstreeks te ge-
schieden. n spreekt nog van luchtverwarming indien 
de lucht verwarmd wordt, bevat in buizen , door  water-
of stoombuizen omgeven. Eigenlijke uitdroging der 
lucht, zooals men dat gewoonlijk opvat, heeft daarbij 
niet plaats; want dan zou de waterdamp der  omgevende 
lucht in zijne bestanddeelen ontleed moeten worden, 
en daartoe is de hitte der  buizen onvoldoende. Een 
uitdroging der  lucht kan slechts betrekkelijk zijn, daar 
de lucht des te meer  instaat is water  op te nemen, 
hoe warmer zij  wordt. e droogheid der  lucht moet 
slechts in verband met den warmtegraad beschouwd 
worden. e van 10"  tot 12"  C verwarmde lucht 
heeft van haar  absoluut watergehalte wel niets verloren , 
doch is in verhouding tot de verhoogde temperatuur  te 
gering; dat verschil moet dus door  kunstmatige mid-
delen vergoed worden. t is dus geen overwegend 
bezwaar, om van de versche-lucht-verwarming af te 
zien, te minder  omdat deze instaat is de lucht min-
stens tweemaal per  uur  te vernieuwen, welke lucht 
ook haar  watergehalte meebrengt. s is zulk 
een wijze van verwarming voor  een ziekenhuis niet 
in de eerste plaats aan te bevelen, omdat zij  onaf-
scheidelijk van dc ventilatie is, een gebrek, dat slechts 
door  kostbare inrichtingen kan geneutraliseerd worden. 
Ook voor  dc zomerventilatie is ze ongeschikt. j 
komt, dat de verwarming der  lucht niet uit één punt 
kan geschieden en de verwarming der  verdiepingen on-
gelijkmati g plaats heeft. 

Blijven dus als de meest geschikte stelsels over: 
warmwater- en stoomverwarming. e eerstgenoemde 
verdient van beiden van een hygiënisch standpunt de 
voorkeur, zoowel wegens haar  groot vermogen van uit-
zetting (tot 200 . voor  een stelsel), als van haar 
gestadige, gelijkmatige en zachte warmte. Jammer 
echter, dat de aanlegkostcn daarvoor  zoo aanzienlijk 
zijn. Voor  den aanleg van voorwarmkamers met afzon-
derlijk e verwarmingstoestellen , waarin de versche lucht 
tot omstreeks 18—20° verwarmd wordt, is de scheiding 
van ventilatie en verwarming gemakkelijk totstand te 
brengen, indien maar  voor  de noodige aspiratie van 
verbruikt e lucht zorg wordt gedragen. e zalen wor-
den , gelijk men weet, verwarmd door  waterkachels 
en buisregisters, waartegen de vooraf verwarmde lucht 
tot op dc gewone temperatuur  gevoerd wordt. 

g met hooge drukkin g is wel 
het goedkoopst te leveren, maar  bezit zooveel gebreken, 
dat ze voor  het doel niet is aan te bevelen. e ver-
warming der  ruimten namelijk vereischt een gestadig 
stoken , want kort na het uitdooven van het vuur  koelt 
het water  in de buisleiding af; wordt niet gestookt, 
dan kan bij  strenge koude het water  in de buizen be-
vriezen. Bovendien geschiedt de verwarming ongelijk-
matig. e nadeelen ondervindt men niet van een 
heetwater-verwarming door  middel van lage drukking . 

j  heeft men een geringe spanning en dientenge-
volge een lagere temperatuur  van het water  noodig, er 
wordt meer  warmte behouden en de uitstralende is 
aangenamer. 

Ook de aanleg van stoomverwarming is kostbaar  cn 
het warmtebehoud gering, de straal wijdte sterk. Wordt 
de stoomverwarming aan het gebruik van waterkachels 
verbonden, of de lucht door  buisregisters in een ver-
warmingskamer verwarmd, vanwaar  uit zij  door  ver-
ticale buizen naar  dc te verwarmen ruimten gaat, der-
halve een stoom-luchtverwarming, dan mag de stoom-
de warmwater- evenaren, maar  verdient de voorkeur 
boven heetwater-verwarming. 

Voor  groote inrichtingen met vele paviljoens verdient 
ze aanbeveling, omdat de verwarming uit één punt 
kan geschieden, zelfs op grooten afstand gelegen. 

n elk geval moet ernaar  gestreefd worden, om de 
ventilatie zooveel mogelijk onafhankelijk van de ver-
warming te maken. 

Wi j  meenen met deze korte aanduidingen omtrent 
deze beide gewichtige aangelegenheden te kunnen vol-
staan, daar  een gedetailleerde beschrijving van deze 
stelsels overbodig moet geacht worden voor  de lezers 
van dit weekblad. 

Wi j  zullen thans nog kortclij k de aandacht vestigen 
op de eischen van de muren, vloeren en zolderingen 
der  ruimten. 

e totdusver  gewone wijze van bedekking der  wan-
den : tegels en kalkmortel , is bevonden de smetstoffen 
nog te veel op te slorpen en bij  gelegenheid af te staan 
aan de omgevende lucht. n is daarom in -
land en Frankrij k van lieverlede er  toe gekomen, om 
wanden en zolderingen van ziekenvertrekken met on-
doordringbare stoffen te bedekken, die tevens de eigen-
schap bezitten, niet aangedaan te worden door  desinfec-
teerende vloeistoffen , zoodat een periodieke afwassching 
kan plaats hebben. r  voorkomt men , dat de 
lucht bij  een krachtige ventilatie met smetstof bezwan-
gerde deeltjes van de muurbepleistering door  de ruim-
ten voert. 

e beginsel geldt ook voor  dc vloeren. n 
heeft hout nog niet voor  vloeistoffen ondoordringbaar 
kunnen maken, evenmin het krimpen en trekken kun-
nen voorkomen. n de poriën en voegen dringen dus 
allerlei vloeistoffen uit de ziekenzalen door, waardoor 
ten laatste groot luchtbederf ontstaat. r  vernis 
noch verf op den duur  bestand zijn, om het hout tegen 
het indringen van vocht te vrijwaren , stelt n voor 
een harde kunststeen voor  vloeren in ziekenhuizen te 
bezigen. Een zoodanige steensoort wordt in de fabriek 
te h vervaardigd en met veel succes in verschei-
dene gestichten in d aangewend. e be-
zwaren van koude voeten en geraas bij  zulke vloeren 
acht n wel te verhelpen en acht ze in elk geval 
niet overwegend genoeg, om daarom dit materiaal buiten 

1 te sluiten. 

Voor  de bekleeding van muren raadt n aan, het 
bestrijken met een mengsel van gips met waterglas of 
witkalk . r  meent hij  de oppervlakte zoo weinig 
mogelijk doordringbaar  voor  vocht te maken. t 
verven der  muren kan ook toepassing vinden, maar 
is kostbaar  en ten laatste ontleden de organische stoffen 
der  olie, die aan de ontbindingsproducten van de lucht 
zich mededeelen. 

n de Fransche hospitalen worden de muren met 
een steenlaag bekleed, die door  hare glad- en dichtheid 
uitstekend weerstand biedt aan vocht en smetstoffen 
en gemakkelijk gereinigd kan worden met een desin-
fecteerende vloeistof. r  ook deze bekleeding is vri j 
kostbaar. 

Voor  de gelijkmatigheid der  temperatuur  zijn overigens 
spouwmuren aan te bevelen. 

Ook voor  de zoldering geldt dezelfde impermeabele 
bekleeding. n de nieuwe gestichten van d 
en Frankrij k werden de tusschenruimten der  ijzeren 
balklagen met kalk volgegooid en van buiten glad aan-
gestreken. 

e Fransche ingenieur  Tollet bouwt barak-larazetten 
van ijzer  en steen: een stelsel van spitsbogenribben uit 
geplette T-spalken, waarvan de schenkels naar  den grond 
gekeerd zijn. Tusschen dit geraamte zijn baksteenen 
gemetseld en het dakgewelf is met isoleerlagen tegen 
afkoeling beschut; de vloer  is van asphalt of tegels. 

e bodem , waarop het gebouw gezet wordt, moet 
behoorlijk geisolecrd worden, om het opstijgen van 
grondgassen te voorkomen. e beveelt n 
aan een betonlaag in een asphaltbekleedsel. 
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t de decentralisatie van de ziekenruimten is ook ; 
de noodzakelijkheid ontstaan, om bij  elk paviljoen een i 
afzonderlijke badkamer te maken. Bovendien moet in ! 
het midden van het blok een algemeen bad aangelegd 
worden. 

e badkamers voor  elke verdieping moeten naast de 
ziekenkamers met een aantal baden voorzien worden, 
in verhouding tot het aantal bedden. 

Natuurlij k dient gelet te worden op baden van ver-
schillende soort. Bij  voorkeur  make men de badkuipen 
van verglaasd aardewerk, omdat zij  de warmte langer 
behouden en gemakkelijker  gereinigd kunnen worden, 
ook niet door  chemische stoffen worden aangetast. e 
badkamers moeten met stoffen bepleisterd worden, die 
voor  lucht en vocht ontoegankelijk zijn. e vensters 
van dubbel glas om het bevriezen, en de sloten en 
kranen van koper  of brons, om het roesten te voor-
komen. e bodem moet bekleed en op zijn laagste 
gedeelte van een rooster  voorzien zijn, om het water 
af te leiden. Over  den steenen vloer  legge men raster-
werk van hout. Natuurlij k moet ook gelegenheid be-
staan , om elke badruimte te verwarmen en te venti-
leeren. e buizen voor  warm cn koud water  moeten 
in een mengkraan samenkomen. e vermenging is 
noodig, omdat daardoor  de ontwikkeling van waterdamp 
voor  een goed deel wordt voorkomen, welke damp 
bovendien de ruimt e vervult. Eenvoudiger  is de ver-
warming van het badwater  door  een stoombuis, op den 
bodem van de kuip aangebracht, welke stoom vrijge-
laten en afgesloten kan worden, naar  gelang van de 
vereischte temperatuur. Bovendien moet op elke ver-
dieping ook een verplaatsbare kuip zijn. 

Behalve op de genoemde, moet ook gelet worden op 
de permanente baden voor  lijders, die door  een voort-
durend verblij f in water  van een zekere temperatuur 
tot herstelling zullen komen. r  moeten de kuipen 
zoo zijn ingericht, dat het verblij f op den duur  zoo 
weinig hinderlij k mogelijk is en het water  gestadig op 
dezelfde temperatuur  blijve. t best voorziet men 
daarin, door  dc lijder s de aangedane deelen in hunne 
hangmatten onder  water  te laten zweven. 

c bespreking van de overige ruimten in een vol-
gend opstel. 

l>'\ s. gr. c. 

. 
. 

k heb dezer  dagen eens gebruikgemaakt van een 
minder  warmen dag, om het inwendige van het ten-
toonstellingsgebouw te gaan zien. Om zooveel mogelijk 
systematisch te werk te gaan, heb ik toen een begin 
gemaakt met het bezichtigen van de Nederlandsche 
Afdeeling vlak bij  den ingang. 

Vraagt ge mij , welken indruk het „ensemble"  van 
de Nederlandsche inzendingen op mij  maakte, dan zeg 
ik na wikken en wegen „niet ongunstig". Wat mij 
echter  frappeerde was, dat er  zoo weinig artikelen van 
weelde of smaak zijn ingekomen. j  dunkt, een 
vreemdeling moet denken, dat wij s niets doen 
dan jenever  drinken, sigaren rooken en kaas eten. 
Vooral drink - en eetwaren zijn het, die uitgestald zijn , 
en voegt men daarbij  dan nog kaarsen, leder, visch-
tuig en landbouwproducten, dan kan men zich een 
voorstelling van den „grondtoon"  der e Af-
deeling maken. 

Bijzonder  smaakvol gedecoreerd is ons gedeelte van 
de tentoonstellingszalen niet, en ik moet zeggen, dat 
ik weet niet meer  welk criticus, die de pilasters bij 
taai-taai vergeleek, geen ongelijk had. Armoediger 
kon het wel niet, en toch schijnt er  nogal geld ge-
spendeerd te zijn. e wapens, die hier  en daar  zijn 

aangebracht, hebben hoegenaamd geen „chic "  , en de 
decoratieschilder, die ze vervaardigde , zal wél doen , 
in de Belgische en Fransche afdeelingen eens een lesje 
te gaan nemen , hoe men heraldieke emblemen schil-
deren kan. Ook hindert mij  bijzonder  de smakelooze 
letter, waarmede de woorden „Groep" , "  enz. 
mij  telkenmale tegengrijnzen. n de kunst van een 
smaakvolle letter  te zetten , schijnen ook alleen onze 
zuidelijke naburen meester  te zijn. Gelukkig dat de 
min bevallige decoratie der  zalen niet al te zeer  in 't 
oog valt, daar  er  zoo veel te zien is, dat men op 
het architectonische gedeelte noode let. s délicats 
sont malheurcux"  heette het in een welgeschreven 

l van onzen vriend Thym, en werke-
lij k , ik ondervond het. 

n de middengalerij  zie ik allereerst een uitstalling 
van de hofspiegelkoopers s te Amsterdam. Veel 
hebben zij  niet ingezonden, doch wat zij  gaven ver-
toont een goeden smaak. Vooral de s XV  om-
lijstingen, waar  het al te schreeuwend verguldsel door 
bleeke kleur  in verschillende tinten vervangen is, acht 
ik zeer  gelukkig. 

e firma  Van Zuylekom t geeft ons een pira-
mide van flesschen en kruiken te zien, die mij  niet 
bijzonder  kan behagen. e zware consoles aan het 
ondereind verraden gemis aan kunstzin, en de schreeu-
wend vergulde lijsten doen zien, dat nog lang niet 
overal in ons lieve vaderland het besef is doorgedron-
gen , wat smaakvol is en wat niet. n hoeverre het 
eigenaardig is hout als marmer te schilderen , laat ik 
nu nog buiten quaestie. 

Wat de firma e in de middengalerij  oprichtte, 
kan ik ook al niet onder  de fraaie etalages rangschik-
ken. t geheel is zeker  door  een timmerman ont-
worpen , die hier  en daar  wat bijeenscharrelde, om 
„tan t soit peu"  een geheel te verkrijgen. t kolos-
sale cchinusproficl, waarmede het dekblad van onderen 
afsluit, is niet bepaald elegant, het geheel mist pro-
portie, het decoratief schilderwerk is slecht en de ge-
bronsde beelden zijn ongetwijfeld bij  dezen of genen 
beeldjeskoop gekocht. c „kobolden" , die onderaan 
op dc tonnen zitten, maken daar  een wonderlijk figuur, 
't Geheel is inde „steengrauw"  kleur  geschilderd, die, 
helaas, aan onze vaderlandsche architecten zoo dierbaar 
is. Als ik aan mijn vrouw zeg dat ik het leelijk vind, 
ben ik zeker  dat ze antwoordt: „maar 't is toch zoo 
helder!" 

t „steengrauw"  monument van de wereldvermaarde 
firma  Wijnand Fockink is bijzonder  ongelukkig uitge-
vallen en ik vond het jammer , dat het de eereplaats 
inneemt. Een firma  als deze had moeten bedenken 
„noblesse oblige", en instede van door  dezen of genen 
timmerbaas den pseudo-klassieken houten tempel te doen 
oprichten , die in grondverf geschilderd, en met zeer 
fletse figuurtjes gedecoreerd, een poover figuur  maakt, 
had ze evenals indertij d op de Parijsche Tentoonstel-
ling, iets moeten inzenden, harer  waardig. t onze 
vaderlandsche arti Sten haar  dit hadden kunnen leveren 
doen twee etalages zien , in de onmiddellijk e nabijheid 
geplaatst. 

e eene is van de firma . Bootz en vertoont, op 
een sierlijk onderstel van blank-eikenhouten vaten, een 
kolossale zuil van flesschen en kruiken . op welks kapi-
teel de „dri e fleschjes", het symbool van den inzender  , 
zijn aangebracht. e frissche kleuren van het decora-
tief schilderwerk, de roode draperieën en linten, de 
matte toon van het blanke eikenhout, het met smaak 
aangebracht verguldsel, het werkt alles mede om een 
schoon geheel te verkrijgen. 

Een paar  schreden vertier  is de andere etalage, 't s 
de firma e Pesters y en Co., die daar  haar  bier 
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exposeert. Een slanke kiosk, in e vormen, 
overhuift een kolossaal biervat van blank eikenhout, 
terwij l de basis van dit alles een voetstuk is, waarin 
op ingenieusc wijze van het decoratief effect van flesschen 
parti j  is getrokken. t helder  rood en blauw, waar-
mede de kiosk getint is, behaagt mij  zeer  en het af-
hangend hopgroen dunkt mij  bijzonder elegant. s 
uit de verte bekoort deze smaakvolle uitstalling het 
oog, en ik hadde haar  gaarne op de eereplaats gezien , 
waar  zij  nog beter  tot haar  recht zou gekomen zijn. 

Wat er  verder  in de middengalerij  der e 
Afdeeling staat, kan ik gerust met stilzwijgen voorbij -
gaan , al zullen de dames dat niet met mij  eens zijn. 
'k Wed, dat men ze van de toiletten, de odeurs en 
snuisterijen haast niet wegkrijgt. 

't Was een gelukkige gedachte des heeren Stolzen-
berg te , de Nederlandsche Afdeeling van de 
Belgische te scheiden door  een gipsafgietsel van het 
prachtig koorhek uit Enkhuizen, dat tot dusverre niet 
die bekendheid had als dat van , en dat toch 
gerust daarmede op ééne lij n kan gesteld worden. e 
vormen der e e zijn door  den beeld-
houwer  met buitengewoon talent weergegeven. 

Voor  ik van de middengalerij  afscheid neem , moet 
ik eerst nog met bijzonderen lof gewag maken van de 
tapijten der e tapijtfabrie k en van de heeren 
Garjeanne. Er  is heelwat van tapijten op de tentoon-
stelling te zien, daar  zoowel ë als Perzië hun wijd-
vermaarde schatten exposeeren, en dus is het geen 
geringe trium f voor  de vaderlandsche nijverheid, dat 
haar  producten een goed figuur  maken. 

e figuurtegels van Van t te , hoewel 
niet slecht, kunnen echter  nog lang niet met de buiten-
landsche fabrikaten concurreeren. 

't s jammer, dat in de Nederlandsche hoofdgalerij 
alles zoo dicht opeengepakt staat. Waarschijnlij k heb-
ben dc ontwerpers der  etalages dat niet vooruit ge-
weten , want anders hadden zij  ze niet zoo bijzonder 
hoog gemaakt, 't t nu den schijn alsof de een 
den ander heeft willen overvleugelen. 

k ben slechts een zijzaal binnengegaan, en wel de 
eerste links. k kan niet zeggen, dat ik daar  veel 
vond, dat mij  aantrok. Van de meeste uitstallingen 
is niet veel werk gemaakt, en de vitrines die men ziet 
behooren tot de meer gewone soort, zwart en kaal. 
Onder  het beste wat ik zag noem ik de inzending van 

s Bierbrouwerij-maatschappij , die uit een 
smaakvolle houtarchitectuur  met vaten en andere attri -
buten bestaat. Ook het paviljoen van sigarenkistjes, door 
Gebr. Best te Valkensweerd tentoongesteld, vond ik wel 
aardig en de Turksche kiosk, waarin de Apeldoornsche 
lucifersfabriek haar  product te zien geeft, achtte ik nog-
al geslaagd. 

Na het bezichtigen van deze zaal vond ik het maar 
geraden, weer  heen te gaan, daar  het zien van ten-
toonstellingen mij  steeds bijzonder  vermoeit. k hoop 
echter  spoedig weer  eens naar  de Nederlandsche Af-
deeling terug te keeren, en als ik het dan zoo gelukkig 
tref als nu, dat ik niemand tegenkom, die mij  in 
mijn overpeinzingen stoort (ik heb al gemerkt, dat 't 
op de guldensdagen het kalmst is), kan ik heelwat 
bezichtigen. , tot wederziens! 

A 
voor  het Concours, uitgeschreven door  de Bouwgrond-exploitatie 

e Bouwgrond-exploitatie , zich ten doel gesteld 
hebbende, bij  de exploitatie harer  terreinen te , zoo-
veel mogelijk te zorgen, dat de aldaar  te stichten gebouwen, 
overeenkomstig den nieuwen aanleg, beantwoorden aan de 
eischen van uiterlij k schoon en doelmatige inrichting , heeft 
tot bevordering van dit doel besloten premien uit te loven tot 

een gezamenlijk bedrag van zeven duizend gulden, zegge ƒ 7 0 0 0. 
e ondergeteckenden, Bestuurders der  afdeeling m 

van de j  tot bevordering der  Bouwkunst, door  de 
bovengenoemde Bouwgrond-exploitatie  daartoe 
uitgenoodigd, hebben de eer  hiertoe het navolgende programma 
vast te stellen: 

e Bouwgrond-exploitatie  looft uit : 
10. Eene premie van twee duizend gulden, zegge ƒ 2 0 0 0, 

voor  het huis met den schoonsten gevel van de eerste serie 
van vijftie n huizen, staande met den hoofdgevel aan de avenue 

20. Eene premie van dri e duizend gulden, zegge ƒ 3000, 
voor  het huis met den schoonsten gevel van de eerste serie 
van vijfti g huizen, staande met den hoofdgevel aan de avenue 

30. Eene premie van twee duizend gulden, zegge ƒ 2000, 
voor  het meest doelmatig ingerichte huis van de eerste serie 
van vijfti g huizen, staande met den hoofdgevel aan dc avenue 

e serie van vijftie n huizen (sub 1) blijf t ook later  mede-
dingen naar  dc beide premien (sub 2 cn 3). 

e eigenaars der  perceelen, mededingende naar  een der 
hierboven uitgeloofde premien, zullen zich moeten gedragen 
naar  de voorwaarden bij  den verkoop der  perceelen gemaakt. 

Bestuurders der  voornoemde Afdeeling wenschen de premien 
toe te kennen voor  de schoonst gebouwde gevels, onverschil-
li g in welken stij l die gebouwd zijn of welke materialen daar-
voor  zijn gebezigd. 

e mededingers naar  bovengenoemde premien zullen van 
hun voornemen tot mededinging kennis moeten geven binnen 
eene maand, nadat door  hen met de fundeering is aangevangen. 
Zoodra dc panden voltooid zijn wordt mede kennis gegeven en 
binnen eene maand daarna teekeningen ingeleverd van de 
gevels, het vooraanzicht met de noodigc verticale en horizon-
tale doorsneden, alles op eene schaal van vij f centimeter  per 
meter  en voor  de plattegrond-teekeningen voor  de mededingers 
vermeld sub 3 op eene schaal van twee centimeter  per  meter. 

e teekeningen der  gevels mogen enkel in lijnen uitgevoerd, 
ongeharceerd en niet in kleuren of tinten opgewerkt zijn. 

Zoodra het laatste plan van elke serie is ingeleverd, zal door 
het Bestuur  der  voornoemde Afdeeling eene Jury benoemd wor-
den, bestaande uit hoogstens vier  Nederlandsche bouwkundi-
gen, benevens den President der  Afdeeling als Voorzitter , die 
binnen eene maand na hunne benoeming uitspraak zullen doen. 

t bedrag der  premien zal dan binnen den tij d van vier 
weken na de uitspraak der  Jury ten kantore van de -
schappij  zonder  eenige kortin g worden uitbetaald. 

Gerechtigd tot de ontvangst der  toegekende premien zijn zij , 
voor  wier  rekening de panden zijn gebouwd en die tijdens 
den bouw als eigenaars der  gronden bekend stonden. 

Gebouwen door  of voor  rekening van de j
 zelve gesticht, komen bij  het concours niet in aan-

merkin g en worden ook niet medegcteld. 
All e stukken, dit concours betreffende, moeten worden in-

gezonden bij  den Secretaris der  Afdeeling, den heer  J. v. d. 
Goes, Noordersingel, n" . 61, tc , bij  wicn ook op 
franco aanvraag programma's te verkrijge n zijn. 

t Bestuur  der  voornoemde Afdeeling verklaar t zich ten 
allen tijd e bereid de noodigc inlichtingen tc geven. 

.

. J.  1 
J. A .
J.
G. J.

 Apri l 1883. 

. 

n uw geacht blad van 12 i jl . wordt eene uitkomst me-
degedeeld over  het gebruik van Portland-cement en zijne ge-
volgen , dat vooral mijn e aandacht opwekte. 

Bij  voorkeur  gebruik ik Portland-cement voor  metsel- en 
voegwerk, maar  tot heden heb ik nog niet die ontdekking of 
ondervinding opgedaan, dat muurwerk , hetwelk met Portland-
cement was gemetseld of gevoegd, wegens het uitzettingsver-
mogen ervan is vernietigd of krachteloos geworden. k stel 
zulk werk op hoogen prijs , en de ondervinding heeft mij  ge-
leerd, dat Portland-cement, door  bekwame handen gebruikt 
met dc vereischt wordende steenen, werk oplevert, dat tal van 
jaren uitstekend blijf t en daarom als een uitmuntend verbin-
dingsmiddel is te gebruiken. 

d betuig ik te zijn 
Uw . r 

.
 14 i 1883. 
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E . 
— e  had dc invoe-

rin g van ijzeren dwarsliggers beproefd e stoelen der  spoor-
staven waren van staal. r  het schudden en wrijve n sleten 
de op elkander  bevestigde harde metaalvlakken zoo af, dat de 
geheele inrichtin g van de ijzeren liggers als mislukt werd be-
schouwd en weder  opgegeven zou worden. r  kwam men 
op de gedachte, tusschen dc spoorstaaf en den stoel, zoowel 
als tusschen dezen en den ligger, vóór dc klinkin g een voering 
van asphaltpapier  te leggen. c 
sluitin g terzijde werd op de bij  stoelstaven algemeen gebrui-
kelijk e wijze met een houten wig bewerkt, die zich door  zwel-
lin g zoodanig tusschen de stoelnens cn de spoorstaaf vastzet, 
dat geen loswording plaats grijp t en toch de noodigc veer-
kracht bereikt wordt, $ 

— e vraag hoe de ijzeren dwarsliggers bij  den bovenbouw 
der e spoorwegen zich houden, werd in de vergadering 
der Akensche districtsvereeniging van ingenieurs aan een gron-
dige gcdachtenwisseling onderworpen. Er  werd op gewezen, 
dat de vrees voor  een plotselinge breuk, tengevolge van ver-
anderingen in de moleculen, die door  het voortdurend trille n 
ontstaan, ongegrond is. Wel-is-waar  zijn er  gevallen voorge-
komen van veranderingen in de samenstelling van het ijzer 
door  afwisselende trek- en drukspanningen, maar  zulk een ver-
andering werd tot heden bij  dwarsliggers nog niet waargeno-
men. t de ijzeren liggers reeds de voorkeur  genieten bo-
ven dc houten, blijk t uit het toenemend gebruik der  eersten. 
Zi j  zijn , met het oog op hun duur , niet alleen goedkooper, 
maar, wegens de veiliger  bevestiging van dej.spoorstaven, ook 
meer  te vertrouwen. 0 

— n de werkplaatsen der
 te Pullman, in den staat s (Noord-Amerika) , trekt 

men voor  het maken van papieren raderen parti j  van gewone 
stroopappen, die op werktuigen tot ronde scnijvcn met een gat 
voor  het doorsteken van de naaf worden gesneden. e schij-
ven zijn in middellij n een weinig grooter  dan voor  raderen van 
26"  (670 , 33' (838 ) en 42"  (1067 . gevorderd 
wordt . 

Elk e dri e dezer  schijven worden met meelbrij  saamgeplakt; 
men vormt er  cilinders uit van dri e tot vier  voet hoogte 
(915 tot 1220 ) en brengt ze dri e uren lang in een water-
pers onder  een dru k van 650 tons. r  worden de dri e 
bladen tot eene enkele vaste schijf vereenigd, die in eene tot 
ongeveer  50"  verwarmde ruimt e langzaam gedurende twee we-
ken gedroogd wordt. Om deze schijven nog meer  te verdich-
ten, druk t men ze opnieuw samen, plakt dan verscheidene 
aaneen, perst en droogt gelijk vroeger, en zet dit voort totdat 
de vereischte dikt e bereikt is. e gereedgemaakte schijven 
hebben, naar  mate van de middellijn , een dikt e van 4 tot 5" 
(100 tot 125 , 117 bladen zijn noodig voor  een rad van 
838 . en 100 bladen voor  een rad van 660 . 

e volgende arbeid is het afdraaien van de schijven tot een 
middellijn , die iets grooter  is dan de binnenmiddelijn van den 
radband, gelijk het uitboren van het naafgat, iets kleiner  dan 
de naafmiddcllijn . a ontvangen dc schijven aan beide 
zijden een verflaag; hierop volgt het persen in den radband 
met een waterpers bij  een druk van 210 , waardoor  band 
en schijf vast met elkander  vereenigd worden. Na het inbren-
gen van de naaf en het vastschroeven van de ijzeren zijplaten 
's het rad gereed. Een rad van 1067 . weegt ongeveer 

15 , welk gewicht aldus verdeeld is: papierstof 82, rad-
and 250, naaf 90, bouten 25, zijplaten 68. e radbanden zijn 

van het beste kruppstaal. 
Een rad van 838 . kost ongeveer  ƒ 2 0 0, een gegoten-

ijzeren rad ƒ 38. e meerdere kosten worden opgewogen door 
den langeren duur  der  papieren raderen. Assen met ijzeren 
raderen kunnen ten hoogste slechts 160,000 . doorloopen, 
met papieren raderen 650,000 en meer, tengevolge der  grootere 
veerkracht. 

n d maken de gebroeders Van der  Zypen te z 
zulke papieren raderen voor  ƒ 2 70 per  as. \ 

— Bij  het herbouwen van den
 tot een standaardspoor, werd een groote verandering ge-

maakt aan de Summit-tunnel. e vloer  werd negen voet 
verlaagd zonder  een enkelen trein te doen vertragen. e arbeid 
werd verrich t door  uitdieping van het bed. terwij l het oude 
spoor  werd opgehouden door  een steiger. e baan voor  het 
breede spoor  werd gelegd negen voet onder  het smalle. Toen 
alles gereed was, werd de steiger  omgeworpen en weggeruimd. 
Op gelijke wijze werkte men vóór eenige jaren met de tunnel 
van Blackburn , toen Pullman's wagens voor  't eerst begonnen 
te loopen. 

(') Waarschijnlijk : bi/umenizerf. 

E . 
's . r . is, met 1 October  a. 

s., aan J. W. , op verzoek, eervol ontslag ver-
leend uit zijne betrekkingen van directeur  van 's s 

m van Schilderijen en van hoogleeraar  bij  de 
e van Beeldende n te Amsterdam. 

— e architect n Jan van den Brink is den 
17den dezer  tedezerstede gestorven; de overledene be-
gon zijn loopbaan als koopman , legde zich eerst op rij -
peren leeftijd op de bouwkunst toe en slaagde daarin vol-
komen door  eigen oefening. j  was lid van de -
lijk e Academie van Beeldende n en bekleedde 
onder  de bouwkundigen eene eervolle plaats. t album 
van photographieën naar  zijne werken, dat op de ten-
toonstelling der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst in het verleden jaar  te zien was, gaf een over-
zicht van de veelzijdige en gelukkige wijze, waarop 
door  hem de kunst beoefend werd. Ook als mensen 
verdiende hij  waardeering. 

— e commissie, belast met het afnemen der  exa-
mens B van art. 60 en C van art. 61—65 der  wet van 
2 i 1863 (Staatsblad no. 50), zal voor  het jaar  1883 
zitting houden te ; er  zijn benoemd tot lid en 
voorzitter  dier  commissie, . J. Bosscha, hoogleer-
aar-directeur  der  polytechnische school; tot leden: . 
G. F W. Baehr, F. J. van den Berg, E. Gugel, N. 

. , E. Steuerwald, . B. . Pekelharing, . 
. Behrens, Ch. . Schols, J. A . Snijdere CJz., . 

A . , . G. J. , hoogleeraren aan 
de Polytechnische school; . . C. , A . e 
Comte, P. van den Burg, leeraren aan de Polytech-
nische school; . W. F. , lecraar  aan de 

e Burgerschool te 's-Gravenhage; . C. A . 
Scheltema, leeraar  aan de e Burgerschool te 

; J. W. Wekker, ingenieur  van den Waterstaat 
te Alkmaar ; . , oud-directeur-generaal der 
Staatsspoorwegen in Nederlandsch , te 's-Graven-
hage; F. Ph. J. , ingenieur  voor  het stoomwe-
zen der  spoorwegdiensten, te 's-Gravenhage; A . W. 
van , leeraar  aan de Academie van Beeldende 

n en technische Wetenschappen, te ; 
A . J. , hoofd-ingenieur  der  marine, te's Gra-
venhage en . C. P. W. Visser, hoofd-ingenieur  der 
marine, te Amsterdam. 

. e Gemeenteraad heeft besloten tot 
den bouw van een nieuw gymnasium voor  400 leer-
lingen, en wel op een stuk gemeentegrond, gelegen 
aan de Weteringschans, tegenover  het gebouw der 
Vrij e Gemeente. 

. Bij  den Gemeenteraad is ingekomen een 
rapport van de heeren . . P. r  en A . Box-
man , leeraren der s e Burgerschool, be-
treffende een door  hen ingesteld onderzoek omtrent 
de al- of niet-deugdelijkheid van het - of Vecht-
water  ten dienste eener  drinkwaterleiding , waaruit blijkt , 
dat beide daarvoor  na behoorlijke filtratie  zeer  geschikt 
zijn , terwij l aan het r  de voorkeur  wordt 
gegeven 

Naar  aanleiding van dat rapport is den gemeente-
architect opgedragen een avant-project met begrooting 
van kosten te maken voor  den aanleg eener  drinkwater -
leiding, tevens geschikt tot brandblussching; ook is ge-
noemde architect belast, in verband met bovenstaand 
plan, een ontwerp te maken voor  rioleering der  geheele 
stad, als voorbereiding der  uitvoering van het in 1882 
genomen raadsbesluit betreffende de wijze van afvoer 
der  fecaliën. 

. Omtrent de plaatsing van het gedenkteeken 
van s ontzet wordt thans door  het Gemeente-
bestuur  voorgesteld het te aanvaarden, met bepaling, 
dat het zal worden geplaatst op de , en een som 
van ƒ 3500 voor  de fundeering met bijkomende werken 
beschikbaar  te stellen. 

.  comité tot stichting van een park 
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heeft een adres aan den d gezonden, waarin om 
kosteloozen afstand van de e wordt ver-
zocht. 

. e d heeft besloten tot het bouwen 
van een nieuwen pijler  aan de ; de kosten 
zijn op ƒ95 ,000 geraamd. Volgens het rapport der 
deskundigen was dc ramp te wijten aan uitschuiving 
van den bodem, gevolgd door  ontgronding van den 
pijler . r  den d werd verder  goedgekeurd dc 
declaratie van kosten , door 4 leden der  commissie van 
deskundigen ad ƒ 3 6 00 ingezonden; het 5e lid , de 
heer  Van den Bergh , wilde geen belooning ontvangen. 

. Tot directeur  der  gemeentelijke gasfabriek 
is benoemd de heer S. , te Gouda, met 8 
stemmen, tegen 7 op den heer  J. Spruijt , te . 

. Voor de, tengevolge van het door den 
heer  Swets genomen ontslag, opengevallen betrekking 
van dijksopzichter  van de Alblasserwaard hebben zich 
ruim 200 sollicitanten aangemeld. 

" . 
Amsterdam 23 i 1883. 

 dc
n de volgende week zal dan op de algemeene ver-

gadering der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst het voorstel van het Bestuur tot stichten van 
een gebouw ter  tafel komen; dat gebouw wordt in Uwe 
courant van 1 dezer  door de Afdeeling m om-
schreven als een lokaal „to t het houden eener  perma-
nente tentoonstelling van bouwstoffen en andere op het 
bouwvak betrekking hebbende voorwerpen, met ver-
binding daaraan van vertrekken ten dienste der -
schappij"  en ik houd mij  angstvallig aan die omschrijving, 
daar ik mij  niet gaarne op glad ijs begeef. 

t zij  mij  vergund erop te wijzen, dat het, naar 
mijn bescheiden meening, minder  op den weg der -
schappij  ligt om eene permanente tentoonstelling van 
bouwmaterialen op liet getouw te zetten. Niet, dat 
wij  het nut daarvan ontkennen, verre van daar, maar 
de bemoeiingen van het Bestuur  der j  kun-
nen zich over  zulk een ruim veld bewegen, dat het 
waarlij k te veel gevergd is daaraan nog andere werk-
zaamheden toe te voegen. Gesteld dat de tentoonstel-
ling , in weerwil van de zorgvuldig gemaakte bereke-
ningen , een tekort geeft, op welke wijze moet dit dan 
verantwoord worden en hebben de leden de bevoegd-
heid de gelden der j  dienstbaar te maken 

tot dekking der  kosten van eene onderneming, die bui-
ten den eigenlijken krin g der j  gelegen is? 
k betwijfel dit ten zeerste en vestig er  het oog op, 

dat men bij  de oprichting van het lokaal jaarlijk s reke-
ning te houden heeft met het gevaar een tekort te 
moeten dekken. Verminderen daarbij  de bronnen van 
inkomsten, dat tot de mogelijkheden behoort, dan komt 
men van kwaad tot erger en het blijf t dc vraag, wie 
ten slotte de eventueele schulden der j 
moeten betalen. Worden de leden daarvoor  gevrij-
waard , dan zal het moeilijk vallen de gelden, voor 
aankoop van terrein en den bouw benoodigd, te ver-
krijgen . 

e zaak vordert ernstige overweging en ik zou gaarne 
gezien hebben , dat de j  de afkeurende stem-
men, die over dit voorstel in de Afdcclingen zijn op-
gegaan , niet gesmoord had. t is juist door  eene 
onpartijdig e bespreking en wederlegging van bezwaren , 
dat iets naar  behooren voorbereid en met kennis van 
zaken eene beslissing genomen wordt. e wijze , waarop 
het  de taak van verslaggever 
thans heeft opgevat, verdient afkeuring en geeft geen 
hoog denkbeeld van de verdiensten van het voorstel. 

n had het Bestuur  kunnen tegemoet gekomen , 
als het voorstel behoorlijk toegelicht was cn de resul-
taten der  in het vorige jaar  gehouden tentoonstelling 
waren medegedeeld, want de mededeelingen , tot dus-
verre verstrekt, hebben weinig te beduiden en zijn 
onvoldoende om met grond te kunnen oordeelen. 

k acht het daarom in het belang der , 
dat vooralsnog geen gevolg gegeven wordt aan het 
plan tot het oprichten van het bedoelde lokaal en dat 
dit eerst dan ter  tafel wordt gebracht, als ten volle 
voldaan is aan het programma, in de wet nedergelegd. 
Om onder de vele punten, waarvoor de j 
hare zorgen zou uitstrekken, slechts een enkel onder-
werp te noemen, wijzen wij  op het bevorderen van 
het onderwijs in de bouwkunde. Aan deze hoogst 
belangrijke zaak is niets hoegenaamd gedaan en ligt 
het niet meer op den weg eener , die 
zich krachtens haar  titel de bevordering der  Bouw-
kunst moet aantrekken, zich daarvoor  moeiten en 
opofferingen te getroosten dan voor eene permanente 
expositie, die natuurlij k door  agenten in bouwmaterialen 
ten hoogste gewaardeerd, maar  door  de bouwkundigen 
niet als hoofdschotel beschouwd zal worden? 

. 
e brief is te laat 

gekomen om de zaak deze week te 
behandelen. 

Op Zaterdag den 2'  "  Juni 1883. des middags 
te 12 uren, zal worden aanbesteed: 

1" t afbreken van verschillende 
. 

2° t maken van Fabrieksgebou-
wen met Stoomschoorsteen en 
Stoomketel-bemetseling. 

e teekeningen liggen ter  inzage en over-
name in de Vestestraat n" . 12. alwaar ge-
drukt e bestekken ad /  — zijn te verkrjjgen . 

e aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op g den 2S"' n i 188:4, des na-
middags te één uur. 

Verlangde inlichtingen worden gegeven door 
den Architect W. F. V A N , 

t 43. 
 23 i 1883. 

OPZICHTER. 
Een , sedert rui m een jaar 

bjj een architect werkzaam en eenigszins, 
met de practjj k bekend, zoekt eene plaatsing 
bjj een T te Amsterdam of
terdam. Er  zal minder 0]) salaris dan wel 
op gelegenheid tot voortzetting der  studie 
gelet worden 

Adres onder  leter P bij  de boekdrukkers 
G. W. VA N  &  Co. te Arnhem. 

J T OT G T 
Algemeene Vergadering, 

op Woensdag 30 , des avonds te zeven 
ure en op g 31 , des namiddags 
te twee ure. beide dagen in een der  lokalen 
van het . Zool. Oen: Natura Arti s , 
in de Plantage te Amsterdam. 

N.B. n leden wordt verzocht de hun 
toegezonden Agenda der  Vergadering te on-
dertcekenen en als bewijs van toegang, 
aan den ingang van het lokaal te vertoonen. 

tie Secretaris, 

C T . J. S . 

F en N van den 
 zullen op 

Woensdag 6 Juni 1883 des namiddags ten 1 ure 
ter  Secretarie des polders in de Jansstraat 
te Haarlem in het openbaar  bjj  enkele inschrij -
ving aanbesteden: 

t vervangen door twee gemet-
selde ge we lf bruggen van de hou-
ten bruggen over  den Slotertogt 
en over  den Aalsmeerdertogt in 
den Venneperweg. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco 
aanvrage gratis verkrijgbaa r ter  Secretarie 
des polders en liggen op de gebruikelijk e 
plaatsen ter  lezing. 

n zjjn te bekomen bjj  den -
opzigter te Haarlem en bjj  de betrokken 
opzigters in den [solder. 

Aanwjjzin g in loco op den 20 i 1883, 
des namiddags ten twee ure aan den Sloter-
weg bjj  den Venneperweg. 

Haarlem 21 i 1883. 
 e» Heemraden voorn. 

J. W. . V A N E ,
J . C. V A N E , Secretaris. 

Bj j den Provincialen Waterstaat in
wordt tjjdelij k verlangd een -
WOON  op eene belooning 
van honderd gulden in de maand en ver-
goeding van reis- en verblijfkosten. 

Aangifte vóór 1 Juni a. s., bjj  gezegeld 
adres aan Gedeputeerde Staten, onder  over-
legging van de noodig geachte stukken. 

Assen, ]] i 1883. 
Gedeputeerde Staten tan

V A N , 1'oorztlter. 
S W. , Griffier. 

E STATE N

Brengen ter  kennis, dat een vacature 
is ontstaan als  van den 
Provincialen Waterstaat in dat gewest, 
tengevolge van het verleend eervol ontslag 
aan den provinciaal r  V A N 

. 

Zesde e g 

Vraaul Cataln 

. 
Uitren
cn

Uteren
n 

Emmers, , 
(lietcrs,  cm. 

 0 rilreclit. 

Zuinigheids- l aaagrodea-
^  Je en roeitwe-

| rende Verven. 

Van der  JUinden &  Co. 

Un\\ . up 

] 
Op den 30en i 1883 zullen de Architec-

ten J A N  en N -
, namens hunnen Principaal, den r 

J . , herbesteden: 
t Bouwen van E WOON-

' op de Nieuwe Achter-
gracht, te Amsterdam. 

c Bestekken zjjn te verkrjjge n bjj  de 
Boekhs. GE . , n 30. 

n worden gegeven door de Ar -
chitecten , Nieuwe Achtergracht 42, des voor-
middags tusschen 10—1] uren. 

S N &  C1 2. 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in ; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

die verlangen voor  gemelde betrekking in 
aanmerking te komen, behooren zich vóór 
den 15 Juni e. k. by gezegeld verzoek-
schrift te wenden tot deze Vergadering on-
der overlegging van: 

1. t diploma van . 
2. e geboorte-akte. 
'6. Een bewjJB van goed gedrag afgegeven 

door het hoofd van het bestuur  hunner 
woonplaats en 

i. Een door een geneesheer  afgegeven 
gelegaliseerde verklarin g ten bljjke , 
dat de candidaat is van een gezond 
lichaamsgestel. 

Aan de betrekking is verbonden eene jaar-
wedde van minstens ƒ 1300.— BB de titel 
van provinciaal . 

\-tlcitogenbosck, den 17 i 1SS3. 
 Gedeputeerde Staten voornoemd, 

P. J . BOSC  VA N . 
 Griffier, 

V A N . 

te . 
- j a f J J j V * * » "  ONTVANGE  der -

, E en N 
WQ  te Groningen zal op Zaterdag 
den 2den Juni 1883, des voormiddags te 10 
uur , in het Concerthuis in de Poelestraat te 
Groningen, ten overstaan van den aldaar  re-
sideerenden Notaris . N. V A N , 
in het openbaar  bjj  opbod verkoopen: 

21 s Bouwterrein, 

e Catalogus, bevattende de Voorwaar-
den van Verkoop, de Beschrijving en 
de t der Perceelen, is van 18 i 
1883 af voor  / O.BO verkrijgbaar  bu den 
Ontvanger  voornoemd, die nadere inlichtin -
gen geeft. 

Aanwij s wordt gegeven g 31 
i en Vrijda g 1 Juni 1883, des voormid-

dags 10 uur. 

 en S der 
Gemeente  zjjn voornemens op 
Zaturdag den 2J'° Juni 1883, des namiddags 
ten één ure, in het openbaar  ten Stadhuize 
aantebesteden: 

t leveren en aanvoeren van 
187.000 stuks getrokken Waal-
straatklinkers, le soort. 

e voorwaarden van levering liggen ter 
inzage aan het bureau der  Gemeentewerken, 
Achter , en zjjn aldaar, zoomede 
ten Stadhuize, (Afdeeling Finantiën) en bij 
de boekhandelaren J. G. V A N N
ZOON verkrjjgbaa r  gesteld tegen betaling van 
ƒ 0 . 25 per  exemplaar. 

t monster is te bezichtigen aan het 
stadsmagazjjn Achter . 

Utrecht, 22 i 1SS3. 
 Secretaris der gemeente Utrecht, 

E . 

 & , 

s &  Fabriekanten, 
. . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Prqjerten , n i'i i \ i inl t 'ü ' 

VAN 
Cent mulver  warming ft  Ventilatie-

, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Constructiën voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

BTiJijiidUJUJi i trrr  * 

J . & . V A N  P O T , 

. 
J EN J 

in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

T 
 v e r d er

Vlot - en n enz. 

Prima , 
merk i m h i : i t i i o n *  « ü i m : , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niel vervalsen) met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

 en andere
per Wagon of Scheepslading. 

B . , t e A r n h e m . 
8168. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2'1,», 3'1"'  en 4'  11 graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en A , enz 

D E J O N G H & C . 

s te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 P per  werkdag, Stoomgraafmachines , Stoom-
werktuigen, . , , , Steen- en Tegelvorra 
machines, n - en Brugcons t ruc t iën enz. 

 A l * , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . 
N . 

uit de groeven van 

 j

 la  in» nsche  n/.aïk vloeren, 
volgens teekening. 

file:///-tlcitogenbosck
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26 i 1883. 
E G N" . 22. G 2 JUN  1883. 

S t e e n f a b r i e k. 

E S U S A N N A A 

te G 
: 

N 1881. - GOES 1882. 
Nieuwe voorraad van - en -

. Baksel 1883. 
J . F. F A . 

Centrifugaal pom pen en Stoomlteijeii 
T E P en TE . 

1 ~ n i i i i i l L l T l i 

VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S ; T  1 E A S , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

. 
Wilson's N 

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in tlu n van 

Spuistraat  en . Amsterdam. 
 ontbiede de geïllustreerde

 J
N V A N 

. 

E 
. G & . . 

t beste middel voor G van 
S en N tegen 

bet condenseeren van stoom.  Belangrijk e 
besparing aan Brandstollen. 

l tegen het bevriezen van -
ter-Buizcn. s en gebruiksaanwijzing 
gratis. 

. . , , 
, N.Z. 45. 

Y & ,  ü; 
E BOC  Frères, E " 

, S &  C"., E
tn

g 1)1: T JE O., 5 
Oostzccdjjk Ü4S,

. 
P r o v i n c i e F r i e s l a n d. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny . 

Beltweg N"  3. 

VAN 

VIL K M E R K 
. 

Gecomprimeerde Aspliallwejien en dito . 
Werken in k voor  Trol loirs, Skatiii«£-ltiiiks , t vloeren, 

. 
- en , Winkel- en , , Veranda's, 

Urn»- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, ol bjj  den r 

. G. S C.O  Beekstraat F. C>2, te Arnhem. 

 s  W. PATON . 

Op g den 31™ i 1883, des na-
middags ten een ure, zal, hjj  enkele in-
schrijving , overeenkomstig Ü 48a der  A. V. , 
in het gebouw van het Provinciaal Bestuur 
te  behoudens nadere goedkeu-
ring , worden aanbesteed: 

t maken van eene S 
in de Zijlroed e nabij  Joure, met 
bij  behoorende , 
ten behoeve van de Waterkoe-
rin g de Nieuwe S  ach te (2e ge-
deelte). 

g / 71,900. 
t bestek ligt ter  lezing in het Gebouw 

van het Provinciaal Bestuur  van  to 

Gezegelde formulieren voor  inschrjjvings-
biljetten zijn te bekomen tegen betaling van 
25 cent en bestekken tegen betaling van ƒ 1 
op het Bureau van den Prov. , 
van Sicielenstraat te

e noodige aanwjjzing wordt op de plaats 
gedaan op g den 2'Jen . des mor-
gens ten ure', te beginnen bjj  Joure. 

Voorts zjjn nadere inlichtingen te' bekomen 
bj j  den r  van den Provincialen 
Wat "~» - ' * Vaterstaat 

 17 i 1S83. 

e s des s in 
provincie

A N 

e 

J. N
n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conenrree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

 A Bï 

j
in . 

i Agenten van de j  van 
Quonast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkelen, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

'!Tol

v a n G . J . , t e A r n h e m . 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor - a-

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
 ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne | > r  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op  aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . (i.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

t bij G. W. van de Wiel & C"., te . 

r  F. \V. V A N T [Gr , i T f*a_ 
Bureau der e van Architectur e et Amicitia : [ A \ , vooruitbetaling en frnncn toezending van dit bedrag! 

C. B. S S en A. \V. . 1/  en c ƒ  hij  vooruitbetaling. 

 per  maasden of wel zes gulden per jaar  bij 
cn toe/ending van dit bedrag; voor  het buitenland 

Stukken en corrcs]iondentie voor het Genootschap te adresseeren aan 
den rt*-S<cretsris, Prinsengracht  te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentien aan het Bureau van  Opmerker, 
t N°.  te Arnhem. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cent voor een bewijsnonuner, worden tot Vrijda g  aangenomen. 
Afzonderlijk e nummers,  bij  contante betaling te bekomen, 
ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

N V A N T . 

Zooals in het vorige notnmer is vermeld, zal de 
eerste schetstocht vanwege het Genootschap gehou-
den worden op Zondag, den 3l c n Juni a. s. 

n zullen zich verzamelen aan het Cen-
traalstation te Amsterdam , teneinde met den trein van 
2.50 namiddag te vertrekken. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

(A. et A.) E 
N N . 

T "  OP N . 
«Carthago delcnda" 

. 
Eenige feodale staatjens, met name twee Graafschap-

pen van geringe oppervlakte, liggend aan een paar 
riviermonden, en , door  de onherbergzaamheid van hun 
beweeglijken bodem, tot onophoudelijke krachtsinspan-
ning ter  bestrijding van het water  geprikkeld, en hier 
dermate in slagend, dat het vlottend en schitterend 
element eindelijk hun vriend en bondgenoot werd, — 
waren de heerschappij  hunner  Vorsten, die te-gelijk nog 
andere en grootere landen beheerschten, moede; op 
hun bodem was ook goede gelegenheid voor  het wor-
telschieten van de zaden der : vrijheids-
zin , veerkracht, iets kritiesch en didaktiesch, hoog-
moed en pedanterie, nuchtere redencering, die de ver-
grijpen der  menschen aan het stelsel weten, zucht om 
geen rekenschap aan menschen te geven, sloegen de 
handen in elkaar  en trachtten den toestand het onderste 
boven te keeren, al zou dit aan sommigen tevens lee-
ren, dat het in troebel water  goed visschen is. 

Waar een wijsgeerig denkbeeld van staatkundigen 
aard op den bodem der  samenleving aan 't gisten is, 
openbaart zich de praktische verwezenlijking niet zelden, 
in de eerste plaats, als een drif t om het bestaande te 
vernielen. Vurige gemoederen vinden zelden bevredi-

ging in eene beleidvolle, wel overwogen hervorming; 
zij  zeggen alras: „beginnen wij  maar  met af te breken, 
het herbouwen is van later  zorg."  Of zoo zij  't niet 
zeggen , doen ze toch , als-of dat hun redeneering ware. 

e opstand tegen het in , onder  Philips den 
', bewindvoerend gezach, — waaruit de -jarig e 

oorlog ontstond, — was zonder  veel plan aan 't werk 
gegaan. j  kreeg echter al spoedig (gedragen door 
een diep wortelend beginsel) een zoo algemeen charak-
ter, dat mannen van kennis, van heldenmoed en van 
ambitie zich geroepen voelden er  een rol in te spelen, 
en dat, door de ontwikkeling van groote krachten 
beiderzijds, niet het minst door  de  waarmee 
de zaken gedreven werden, de gapende wonde bijna 
onheelbaar  scheen. Als men zes maal twaalf jaren 

i oorlog gevoerd heeft, veld- en zeeslagen geleverd, 
steden verdedigd en ingenomen, — dan moet men op 
't laatst wel gaan denken, dat dit bedrij f tot het nor-
male staatsleven behoort, en de burgers gaan zich be-
klagen op zoo'n ellendige planeet geboren te zijn. 

't Was dus geen wonder, dat het jaar  1648 met 
blijdschap in vele streken van het vaderland begroet 
werd en als het „Vredejaar "  in gezegende herinnering 
bleef. Amsterdam, de groote koopstad, die veel be-
lang had bij  een „vrij e zee", Amsterdam, dat in de 
goede verstandhouding zijner  burgers van alle belijde-
nissen een middel zag om krachtig vooruit te streven 
en aan alle mededinging het hoofd te bieden, Amster-
dam , dat zich ongaarne de leverantie van koopwaren, 
met name van buskruit , aan eenige nationaliteit ver-
boden zag, Amsterdam, dat het provincialistisch 
(— kleingeestig) charakter  van den geloofshaat instink-
tief besefte, — hief de levendigste juichtonen aan over 
het sluiten van den n Vrede". 

t was niet genoeg, dat de eerste dichter des 
lands, in een paar  heerlijke lierzangen, waarin de 
„Vregodinne"  met „zachte Oranje banden"  den oor-
logsgod zijn armen knevelt, aan de Burgemeesters 



210 E . 2 Juni 1883. 

Schaep en Pankras, e Graef en Valckcnicr  een goed 
deel toekent van de eer  des vreèverbonds. 't Was 
niet genoeg, dat de zelfde Vondel zijn frisch en geestig, 
geur- en kleurrij k l in "  zag op-
voeren; dat de dichters Coster, Vos en Brandt 18 

 op den m lieten vertoonen ; dat de 
Burgemeesters een geschilderd glas stichtten in de Oude 

, voorstellende g Philips den , die het 
aanzoek der  burgers van de „Seven landen"  tot ver-
zoening bereid is in te willigen, 't Was niet genoeg, 
dat het feestmaal, in den Voetboogdoelen ter  viering 
van den vrede aangericht, door  het penceel van Van 
der t werd vereeuwigd en op het „schoonste por-
tretstuk der  waereld"  de n Cornell's Janszoon 
Witsen de teère hand drukt van zijn t Jan van 
Wavcren, om van een gloed te blijven stralen, die de 
nimben van Cyrus en Alexander  blindschittert: er 
moest nog méér gebeuren. 

t nieuw gegrondveste Amsterdamsche , 
het Capitool der  Consuls aan Y en Amstel, werd het 
monument van den heuglijken vrede. e Wijnmaent" , 
zegt Vondel, 

e Wijnmaent schreef twee inin als 't derde kruis , 

Toen 't Vredcjaer  de gront ley van 't Stadthuis." 

En Amsterdam, 

»Zy mint den Vrydo m als haer  ziel, 

En na dien dierbevochten schat 

Zoo kroontze 't merckvelt van dc Stadt, 

n Visschers dam, met een gebouw. 

Waer voor  d'Athener  strijeken zou, 

E n stom staen met zijn open mont; 

e wel hy zich den bouw verstont: 

y zou  en
E n tijdverdurend e
Verknocht zien in een . 

e glori van mij n bouwgedicht." 

n het hart van het gebouw — de Vierschaar  — 
werd tegen den Noordelijken wand, tusschen dc stroom-
goden van Y en Amstel, een marmeren beeld gebeiteld, 
voorstellende de Amsterdamsche , met Wapen-
schild en , 2 leeuwen — de t en 
de Waakzaamheid — aan haar  voeten, hebbende een 

h onderschrift, dat Neèrlandsch luidt als volgt: 
n 29sr.cn Oktober  des jaars éen duizend, zes 

honderd, acht-en-veertig, waarin de oorlog, dien de 
vercenigde Nederlandsche volken tegen drie , dc 
machtigste n van Spanje, te lande en ter  zee, 
schier  door  alle de deelen der  waereld, meer  dan 
tachentig jaren lang dapperlijk gevoerd hadden, geëin-
digd , en des Vaderlands vrijheid en godsdienst beves-
tigd werden; hebben, onder  de begunstiging van Bur-
gemeesteren , de beste vredemakeren, Gerbrand Pancras, 
Jacob de Graef, Sybrand Valckenier  en Pieter  Schaep , 
der  Burgemeesteren zonen en neven, door  het leggen 
van den eersten grondsteen, dit s gesticht." 

Zoo werd van binnen het gebouw, dat, gedurende 
ander-halve eeuw, den naam van ,,'s Werelts achtste 
Wonder"  gedragen heeft, gekenmerkt als het Gedenk-
teeken van de macht en den rijkdo m van het zege-
pralend Amsterdam, en op den top des voorgevels 

vergulden de eerste stralen der  Ooster  zon het stand-
beeld van de Vrede, geplaatst tusschen de beelden der 

d (die de grondslag van den vrede 
moet zijn) en der  Voorzichtigheid (zonder  welke 
de vrede niet bewaard kan blijven). 

Op den Westgevel staat, in 't midden, Atlas (de 
, geplaatst tusschen de Wakkerheid en 

de Gematigdheid. 
e metalen beelden, ter  hoogte van 12 voet, 

waren bestemd aan den nazaat te verkondigen , welk een 
hoog gevoel het Amsterdam der e Eeuw van 
zijn macht en invloed had, en riepen het voor  de vol-
gende geslachten uit, dat Nederland in 1648 zijn top-
punt van bloei en glorie bereikt had. 

. 

Beschouwen wij  het geheele monument wat nader! 
e voor-, achter- cn zij-opstanden zijn in vijven ver-

deeld. Spreken wij  alleen van 't Oosten en Westen. 
e middengevel, ter  breedte van 89 voet, en de zij-

paviljoenen , ter  breedte elk van 42'/, voet, zijn verbonden 
door  gordijnen van 54 voet (als ik eene uitdrukkin g aan 
de vestingbouwkunst ontleenen mag). 

n tie hoogte zijn twee kolomordens (als pilasters 
behandeld); de e boven dc , op 
een zwaren onderbouw geplaatst, waarin vóór, achter 
en aan de zijden, ingangen aangebracht zijn. Een steil 
hellend dak verheft zich boven de opperste kroonlijst . 

e ingangen van voren (ter  Oostzijde) zijn zeven open 
poorten , die de toegankelijkheid van het hoofdgebouw 
der  „Geünieerde Provinciën"  schijnen te symbolizeeren. 

t getal 7 heeft, ook in de reusachtige middenzaal 
van het Stadhuis, de hoofdverdeelingen bepaald. 

e hal, die 120 voet lang, 56 breed en 98 hoog 
is, overspannen van een door t en Gerard 

, naar  teekeningen van Jan Goeree, beschil-
derd tongewelf, strekt zich van het Oosten naar  het 
Westen uit tusschen twee binnenplaatsen. Aan hare 
uiteinden , in 't Oosten en in 't Westen, openden zich , 
Noord- en Zuidwaards, de groote galerijen, waarom-
heen zich de verschillende raad- cn schrijfkamers 
schikten. 

Grootsch is het encyklopa-'disch stelsel, dat hier  ver-
tegenwoordigd werd. 

e vloer  van de groote zaal bood, in het midden, 
het noordelijk halfrond van den hemel in marmer aan; 
de sterren van verschillende grootte uit koper  gesneden. 
Ter weerszijde vond men, in steenen van verschillende 
kleur, om land en water  te onderscheiden, de kosmo-
grafische lijnen van geel koper, de beide halfronden 
der  aarde: de Oude en Nieuwe Waereld. 

t gewelf daarboven, in 1705 geschilderd, geeft 
eene voorstelling van de Amsterdamsche , in 
een door  leeuwen getrokken wagen. Neptunus biedt 
haar  de scheepskroon, s den slangenstaf, Cybele 
de sleutels der  waereld. Boven haar  ontplooit zich de 

. e Faam trompet haar  lof. e Geniën 
van kunst en wetenschap omgeven deze. 

n de verdeeling van het gebouw valt te onderschei-
den: de g en de i ng. 
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e Schepenskamer en Schepenskamer-extraordinair 
bevinden zich in het Westen, Burgemeesterskamer en 
-vertrek, benevens de l der  Vroedschap in het 
Oosten. Niet-te-min is ook in het Oosten de Vierschaar 
en r  van Justitie: om dat hier  de volheid van 
het gezach gerekend werd te zetelen. 

e hoogspanning boven de ingang der  Schepens-
kamer omlijst, als vertegenwoordiging der  opperste 
rechtspraak, t jongste Gericht, in beelden 
van dubbele levensgrootte door  Adriaen Backer  geschil-
derd. r  (boven de Burgemeesterskamer) 
geeft de wandbeschildering eene voorstelling van de 
Stadsregeering, met scepter  en scheepsroer. Bur-
ger-eendracht biedt haar  een granaatappel; de 
Staatkunde, met twee aangezichten en een ver-
rekijker  , vergezelt haar; de  e d e daalt voor  haar 
uit de wolken. t werk is van de hand der  kunste-
naars die het gewelf beschilderd hebben. 

Ook in deze zaal vertoonen zich twee pilaster-orde-
ningen van telkens 7 pilasters. t licht valt binnen 
door twee rijen vensters, waarboven een rij  boogramen; 
alles rij k vercierd. 

n de vier  hoeken wordt nog onder  de eerste kroon-
lijst de boog gevonden , die toegang tot de omloopende 
galerijen geeft. 

Flven-zeer  nog onder  de eerste kroonlijst , boven de 
deuren in 't Oosten , van de hoofdtrap uit de Vierschaar 
en van Burgemeesterskamer, verheft zich in marmeren 
beeldwerk: Amsterdam, op een lagen zetel, ge-
kroond door  een arend. Sterkte, Wijsheiden 
Overvloed omgeven haar. g boven haar  be-
vindt zich een groote loopende uurwijzer. 

Aan Schepens zijde, in 't Westen, prijk t de marmeren 
groep der  Gerechtigheid, met zwaard cn weeg-
schaal ; zij  heeft een zon achter  haar; zij  treedt O n-
wetendheid en Twist met voeten; rechts ziet men 
de d als zinnebeeld der  onherroepelijkheid van 
het voltrokken kapitale vonnis; links de Tuchtiging. 

n de vier  hoeken der  zaal, in de velden boven de 
kromming der  bogen zijn acht beelden geschikt, van 
9 voet grootte. Zij  vertoonen tweemaal de Vier  E  e-
menten, op de geestigste wijze door  Quellin, Neèr-
lands , ontworpen en stoutmoedig uit-
gevoerd. 

Boven de vier  bogen heeft men in nissen de modellen 
een plaats gegeven van de vier  beelden, die den voor-
en achter-buitengevel flankeeren; de middenbeelden 
(Vrede en ) zijn aan Burgemeesters- en 
Schepenszijde aangebracht. 

Niets is fraayer  dan de beeldverciering der omloopende 
galerijen. 

Wanneer  men aan 't Oosteinde der  zaal stond, en 
men zag Zuidwaards , dan rustte aan 't eind der  galerij 
het oog op het beeld van , niet oneigen-
aardig geplaatst tusschen de Secretarie en de Gewone 
Thesaurie; Noordwaards zag men S a t u r n u s, tusschen 
de Assurantiekamer en de opgang naar  de kamers van 
huwelijks- en zeezaken. Aan het Westeinde zag men 
Noordwaards Jupiter , tusschen de Secretarie en 
Thesaurie extraordinair , Zuidwaards Venus, die 

misschien niet met malicieuze voordacht bij  de -
kenkamer en r  werd geplaatst. 

r  van deze 4 Godengestalten, die tevens als 
planeeten opgevat werden, had, tot gezelschap, 
schuin tegenover  zich, de drie 'andere planeeten en 
een beeld van de Aarde, waaromheen men geloofde', 
dat zij  zich bewogen. 

Zoo vinden wij  in den Z.-O.-hoek, bij , 
; in den N.-O. Cybele (de Aarde) bij  Sa-

tur n u s; Z.-W. de Zon ofApol l o bij  Jupiter ; 
N.-W. s bij  Venus. e schikking is van dien 
aard, dat aan de beide einden van elk der  vier 
galerijen een dezer  kapitale marmerbeelden, met zijn 
veelvoudige attributen, rij k gekomponeerd, verrijst . 
Voor  ieder  beeld , met toebehooren , is aan Aert Quellin 

ƒ 8 95 betaald. 
Nog had men in 1659 door  Govert Flinck de kartons 

laten ontwerpen tot 8 voor  de Groote Zaal bestemde 
historiestukken, ontleend aan de oorlogen der  Batavieren 
onder  „Nikolaes Burgerhart" . e zouden aangebracht 
zijn tegen de muren , waar  men thands de modellen 
der  gevelhoekbeelden geplaatst heeft. Ook zouden de 
helden , Simson, s Curtius en s 
Cocles eene bizondere plaats hebben gevonden. 

Uitgevoerd zijn, hoewel thands onzichtbaar  : 't Ver-
bond van Civi l is , door  Jurriaen Ovens en Brin i o, 
op een schild geheven, door  Jan . 

n de Burgemeesterskamer, die achter  het zuid-ooste-
lij k „gordijn "  ligt en gemeenschap heeft zoo-wel met 
de Groote Zaal als, door  een gaanderij, met de Vier-
schaar, vinden wij  het kapitale schoorsteenstuk van 
Jan :

 , om dat hij  dat jaar l is. 
t uitmuntend bareliëf in den schoorsteenmantel stelt 

een  voor. 
n het zolderstuk is door  Joannes Bronckhorst

 voorgesteld, hebbende 
den Bijbel aan haar  rechter  en eenig oorlogstuig aan 
haar  linker  zijde. 

n der  Burgemeesteren „Vertreck "  schilderde Fer-
dinand Bol: het tooneel van
en Govert P'linck

Zoo werden de lessen den Burgervaderen niet ge-
spaard. Ook boven de deur  van hun r stelde 
een bareliëf de list voor  van

n de Thesaurie schilderde Nicolaes de t Stockade 
 terwij l de zolderstukken een blaauwe 

lucht, met vogels, voorstelden , door  Cornelis . 
n de Schepenskamer, wier  hoofddeur  ten westen 

der  Groote Zaal was, schilderde Ferdinand liol: 

terwij l de schoorsteenfries in bareliëf voorstelde:

Boven de ingang ter r  zag men 
t schoorsteen-

stuk (dat nooit meer  gezien wordt) is van niemant 
minder  dan Thomas de , en stelt voor:
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Boven de ingang der  Assurantiekamer  prijk t in bare-
liëf  Willem Strijker  schilderde 
boven den schoorsteen:

 (de Voorzorg). 

n de Weeskamer vond men een  van Corn. 
; terwij l het schoorsteenstuk voorstelt:

e , die de bovenverdieping der Vierschaar 
ten Noorden flankeert, gelijk Burgemeesterskamer het 
ten Zuiden doet, biedt ons, boven haar  twee schoorstee-
nen, van Govert Flinck  aan,

 en van Joan Bronckhorst:
 70

n 173(5—3?. bekleedde Jacob de Wit den Westwand 
met een kolossaal tafereel, voorstellend:

 70 e schilder  heeft hiervoor  ƒ13,257:-
genoten. 

e zolder  is van Erasmus Quellin en stelt voor: 

Opmerkelij k genoeg waren de eenige portretten van 
vorstelijke personen, die in het oude Stadhuis hingen, 
dat van r i de V c en van a van -
dicis, — beide geplaatst in de Secretarie. 

t , zegt de dichter, gewagend van het 
keizerlij k portret : 

t s heeft zijn beeld met louter  goud omvat, 

Omdat hij  d'Amstel met veel vrijhei d kwam'jbestralen. 

Wi e mild en dapper  is behoort in goud tc pralen." 

e puye of afleesplaats (aan den ) prijkt e met 
een zolderstuk van Joannes Bronckhorst: voorstellende 

 en
Een der  belangrijkste deelen van het Stadhuis was 

de Vierschaar. n had derwaards toegang door  de 
open bogen op den . Zich onder  de welven links 
wendend, vond men in den Zuidmuur drie zware ko-
peren traliedeuren, met geesels en bliksems tot orna-
ment. Binnentredend, blikt e men, Noordwaards, tot 
den wit marmeren zetel op, vanwaar  de Sekretaris 
de doodvonnissen las. Een bareliëf stelt de Stilzwij -
gendheid voor. Boven den zetel verhief zich de 
Amsterdamsche d op haar  voetstuk, waarvan 
ik vroeger  gesproken heb. 

n 't Zuiden hebben, van de bovenverdieping, de 
Burgemeesters een gezicht in deze plaats. 

Achter  de zitbank der  rechters, waarop de Schout 
met 9 Schepenen, in geval van , plaats 
nam, zijn drie groote bareliëfs in het witte marmer 
aangebracht: het zijn:  (de 
wijsheid);

 (de rechtvaardigheid);

 (de barmhartigheid). 
Over deze voorstellingen huift zich een kroonlijst , 
die door  4 karyatiden geschraagd wordt, treurende 
vrouwen, welke de Schaamte en de St raf verte-
genwoordigen. 

Achter  de Vierschaar  om , loopt van weerskanten de 
breede trap, waarmee men in de Groote Zaal komt. 

Verder  is dit monumentaal vertrek gestoffeerd met, 
twee hoog, e en e gegroefde pilas-
ters. e platte kolommen meten 15 en 18 voet. 

t geheel van deze prachtige marmeren kamer is 
nu nooit meer  te genieten, dank zij  de betimmering 
die men, op de hoogte van het paleisbalkon, heeft 
aangebracht. 

Gelukkig, dat men, zich plaatsend voor  den Oost-
gevel van het gebouw, al moet men de glazen deuren 
lijden, die oneigenaardig de zeven poorten sluiten, 
welke de , in dit haar  centraal monument, 
symbolizeerden, — gelukkig, dat men niet onophoude-
lij k voelt wat men mist. e geveltop geeft ons nog 
altij d zijn voortreffelij k bareliëf te genieten , ter  breedte 
van 82 voet, en ter  hoogte van 18. t stelt voor: 
„eene , uytbeeldende Amsterdam, met een 
keysers kroon tot hooft-cieraet, haaren stoel van -
wen gestut zijnde, die haar  aan eiken zijd' bewaaren, 
en van Watergooden omringht, om haaren lof uyt te 
breyden; de Zee-godinnen vereeren haar  met veeler-
hande gaven; de Crocodil, de Swaan en Zee-hondt 
dompelen in en uyt het water, de Triton s trompetten, 
de , n en Zee-gedierten van alle 
deelen des Werelts staan haar  ten dienst." 

Aan de Westzijde throont wederom de stad Amster-
dam, met „d e hoet van "  op het hoofd, 
„omheynt zijnde van Graatboogh, Compas, - en 
Stuurboeck, l en andere schatten."  Zij  is 
gezeten op den boord van een schip; de waereldbol is 
haar  voetbank. Aan hare kniën storten Amstel en 
Y hunne waterkruiken uit , de eerste met lisch en 
bloemen, de andere met de scheepskroon gecierd. 
't Aaloud en schriftuurlij k Azië voert, met haar  kamee-
len, geur- en kleinoodkoffcrs aan; de inlanders van 
America, met hunne vederhoeden en tabakpijpen, 
brengen het hunne. Europa, met de n en 
hermelijnmantel getooid, draagt de hoorne des over-
vloeds; kinderen spelen met druiftrossen en met ge-
leerde boeken; Africa , met haar  koraalsnoer, is bereid 
haar  gebied over  leeuwen, olifanten en bont-gevederde 
vogels aan de voeten der  waereldstad neder  te leggen. 
Allerle i nijverheid draagt zijn balen en vaten te voor-
schijn, en kleine apen zitten, granaatappels etende, 
hunne grimassen te maken in een der  uiteinden van 
de groote samenstelling. 

Wanneer  wij  eene beschrijving zouden willen geven 
van de rijk e in marmer en anderen harden bergsteen 
uitgevoerde beeldwerken, die het voormalig Stadhuis 
van Amsterdam stoffeeren, zouden we, recht doende 
aan den beurtelings ernstigen en luimigen geest, aan 
de altoos kloeke en toch geen bevalligheid uitsluitende 
behandeling van den kunstenaar, een geschikt boek-
deeltjen daarmee kunnen vullen. e belangrijk is 
bijv . het vermijden van het  (waar 
onze portland-vereerende tij d zoo veel aan offert), door 
het eindeloos afwisselen van het middenornament tus-
schen de voluten der  94 kompoziete pilasterkapiteelen. 
En nog zijn, sedert in 1665 besloten werd aan het 
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stoffeeren met schilderingen een einde te maken, ook 
de 8 beelden onuitgevoerd gebleven, die om den 
torenkoepel hadden moeten verrijzen. k weet niet, 
of die beelden een fraai effekt zouden gemaakt hebben; 
maar  diep treft mij  altij d de schoone verhouding tus-
schen den dertigen koepeltoren, met zijn klokkespel-
meubeling, en den ooster  gevel: hetzij  men het mid-
denfront alleen of de geheele breedte van het bouwwerk 
in 't oog vat. Fraai wordt elk der  daktoppen van de 
vier  hoekpavilioens vercierd door  vier  koperen vergulde 
adelaars, gekroond met de keizerlijk e mijter . Terwij l 
de 18 schoorsteenen, in hun rustig schildwachthouden, 
het Trippenhuis beschamen, dat men in een onbewaakt 
oogenblik van dit eigenaardig cieraad beroofd heeft. 

. 

Toen het Stadhuis volbouwd was en werd ingewijd, 
nam Constantin , de r  en -
taris, het woord en sprak een der treffendste gedichten 
uit , die aan eene e e pen 
ontvloeid zijn. , de man, die door  den geest zijner 
geboorteplaats, door  de meeningen en ambten zijner 
familie, door  zijne betrekking tot de Princen van Oranje, 
door  zijne onmin met Jacob van Campcn, door  eene 
neuswijsheid, die hem het bewonderen moeilijk maak-
te , maar  weinig aanleiding kreeg om met het Amster-
damsche s ingenomen te zijn, sprak de Bur-
gemeesters met deze woorden toe: 

h te Stichteren van 's Werelts achtste Wonder! 

Van soo veel steens om hoogh op soo veel houts van onder, 

Van soo veel kostelicks soo konstelick verwrocht, 

Van soo veel heerlickheits tot soo veel nuts ghebrocht. 

God, die u t cn Pracht met n gaf te voegen, 

God gev' u in 't Gebouw met n en genocghen 

T e thoonen wie ghij  zijt , cn, daer  ick 't al in sluyt 

l sij  daar  cewigh in , cn onheil eewigh uyt. 

s 't oock soo voorgeschickt, dat dese marmer-muren 

s Acrdrijck s uyterstc niet hebben te verduren, 

En werdt het noodigh dat het Negende verschijn' , 

Om 's Achtsten Wondcrwercks nakomclingh tc zijn ; 

God, uwer  Vadren God, God uwer  kind're n Vader, 

God, soo nae by u, sij  die kind're n soo veel nader, 

t hacre welvaert noch een s bouw' en besitt' 

r  bij  dit Niewe stae als 't Oude stond bij  dit . 

En het Stadhuis, met zijn 10,640 kubiek ellen steen, 
is tot heden onwrikbaar  gebleven op zijne grondslagen 
en in de samenschakeling zijner  gewelven, en wanneer 
de 27,000 8 metaal van zijn klokkespel een vrolij k 
lied schateren en te-vredenheid over  de burgerij  schijnen 
uit te gieten, dan hoor  ik , in die stemmen van Fran-
cois , als een getuigenis voor  den levensgeest, 
die Jacob van Campen en Quellinus en zoo vele schil-
ders aan het monument hebben weten in te blazen, 
en ik vraag mij  af: „Wa t heeft dat kapitale werkstuk 
misdaan, dat onverganklijk gedenkteeken van den vrede 
van 1648, die gebouwde allegorie der  schitterende 

, met hare hoog ^esthetische marmer-kom-
mentaren, dat encyklopa;disch kunstidee, ter  wacrcld 
gekomen in ons roemrijkst e tijdperk , — om verwaar-

loosd , geminacht te worden, zoo als heden ten dage 

't geval is? 
Een voorwerp, tintelend van leven, dat in een mu-

zeümkast is wechgcsloten en nooit geheel gezien, nooit 
genoten kan worden, wordt verwaarloosd, wordt ge-
minacht , — ondanks de watten, de stolp, de kamfer, 
waarmee het omringd is en waar  het naar  riekt . 

Ons Stadhuis wordt niet gebruikt, en niet genoten. 
k Napoleon en Willem de Eerste hebben gra-

ciëuzelijk aangenomen van het Bestuur  van Amsterdam, 
dat  het Stadhuis als paleis zou worden 
gebruikt. e bureaux der  administratie zijn naar  elders 
overgebracht; en men beweert heden, zonder  genoeg-
zaam onderzoek, dat het gebouw op den m voor 
Stadhuis niet meer  geschikt is. e administratie is te 
ingewikkeld, zegt men; heeft te veel lokaal noodig. 
Zou , met de hulp van telegraaf en telefoon, het Centraal 
Bestuur  geen zitting kunnen houden in ons Stadhuis, 
al moesten nog méér bureaux, dan thands buiten het 
Princenhof gehouden worden, naar  worden 
verplaatst? t men de zaak toch eens onderzocht? 
s ,,'s werelts achtste wonder"  die moeite niet waard? 

, in elk geval, al kon het gebouw niet weer 
als Stadhuis worden gebruikt, — daarmee is niet ge-
rechtvaardigd, dat het als kunstwerk ongenietbaar  is. 

e marmeren vierschaar  is betimmerd en heeft geen licht; 
de groote trap is wechgemoffeld; de galerijen zijn gelede-
braakt; het hoofdaspekt is wech, en de geplakte schot-
ten, waar  men pijpenlaavormige zalen meè heeft gevormd, 
maskeeren de kunstwerken of verduisteren ze tot on-
zichtbaarheid toe. t gebouw is niet méér genietbaar 
dan een schilderij, die naar  den muur  gekeerd staat. 
En dat laat Nederland zich welgevallen! Amsterdam 
duldt, dat zijn hoofdgebouw, in het van leven tintelend 
centrum der  stad, daar  staat als een mummie, om-
woeld en verdroogd; als een geraamte met holle oogen 
u aanstaart, en het ongeduld gaande maakt van ieder 
die zich rekenschap geeft van de bestemming van het 
 gebouw, van zijn hechtheid en van de levenloosheid, 
 waar  het toe veroordeeld is, om maar  6 of 7 van de 
365 dagen gebruikt te worden, voor  iets, waar  het 
volkomen ongeschikt voor  is. 

Wat moet men denken van het betamelijkheidsgevoel 
van een volk, dat zijn Soeverein, in zijn hoofdstad, 
alle jaren op-nieuw, in een afgedankt Stadhuis logeert, 
tusschen de tanden prevelend: „Bi j  gebrek van brood 
eet men korstjens van pasteyen?" 

n een ernstig onderzoek geleerd had, dat het 
gebouw niet meer  als Stadhuis kon dienen, moest er 
in allen geval eene bestemming aan gegeven worden, 
die toeliet, dat het in zijn architektonische harmoniën, 
plastische illustraties en filozofiesch-historische beteeke-
nis ten allen tijd e genoten kon worden. 

Gelijk het steenblok daar  nu staat in het midden 
onzer  stad, onbegrepen, niet doorschouwd, niet door-
schouwbaar, is het als een paerel, die een haan met 
minachting, bij  toeval, opkrabbelt en die hij  verwerpt 
met den hanengrimlach: 

»Un grain de mi l feroit mieux notre affaire." 
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75 jaar  dulden wij  nu reeds, dat er  met ons rijkst e 
monument geleefd wordt zoo als ieder  weet. e lieden 
zien het, zij  voelen, dat daar  een doode massa voor 
hen staat, zij  wenden hun blikken af, en gaan een 
weinig absinth of een glas klare in een koffihuis 
slurpen. 

Wat komt het er  op aan, of wij  daar  een trofee van 
onzen volksroem verwaarlozen! Of de stoutste geesten 
van ons glansrijkste tijdperk met ontzach naar  dat Ara-
sterdamsch Capitool hebben opgezien! Als er  maar  een 
rulletjen in de krenten is of in de koffi! als de Oosten-
rijksche koepon maar  goed betaald wordt, dan kunnen 
de nationaliteit en de kunst naar  de maan loopen! 

t 's te zeggen: zij  gaan wel met vrouw en dochter 
naar  de komedie en naar  Artis , als het Wilhelmus 
ter  eere van een koninklij k bezoek gespeeld wordt,— 
maar de handen uit de mouw te steken , om den Vorst 
des lands een waardig verblij f te bouwen en om het 
kompendium onzer e grootheid weer 
tot waardeering te brengen en op-nieuw te doen stra-
len van zijn ouden zin en rijkdom , — daar  willen zij 
niet van weten. 

s er  een tweede land in Europa, waar  zulk een 
schandaal met een kalm gemoed zou worden geduld? 
k kan het niet gelooven: maar  al gebeurde het zelfde 

of iets dergelijks in twintig andere steden —
, en Vondel heeft gezegd, wat, op grond onzer 

fierheid, behoorde herhaald te kunnen worden: 

»Aen d'Aemstel en aen 't Y , daer  doet zich heerlijck ope 
Zy die als n de n draeght van Europe." 

, -83.

J E . 
t op nevensgaande plaat voorgestelde woonhuis, 

op de t te Amsterdam, is gebouwd voor 
rekening des heeren J. . . e verdieping-
hoogten werden bepaald door  die van het vroegere 
huis, die behouden moesten blijven. 

Ontwerper  heeft getracht, door  het toepassen van 
den bak- en bergsteenbouw, vooral voor  de Amster-
damsche hooge en smalle huizen zoo geschikt, een 
schilderachtig effect teweeg te brengen. e schoone 
voorbeelden, door  de bouwmeesters uit het begin der 
zeventiende eeuw nagelaten, waren hierbij  ontwerper 
van veel dienst. 

J. B.

(A.etA.) N 
NAA E . 

n het laatstverschenen nommer van
 komt een artikel voor  van de hand des heeren 

J. W. N. , dat over  het schetsen naar  de natuur 
handelt. r  ons Genootschap aanstaanden Zondag 
een schetstochtje denkt te ondernemen, acht ik het niet 
ondienstig, het een en ander  van des heeren s 
stuk mede te deelen. 

n de eerste plaats wordt de quaestie besproken, of 
schetsen al dan niet nuttig is. Zoovelen toch hebben 
nimmer geschetst, zoovelen toch beschouwen het als 
een grapje, als een overbodige weelde. e heer d 
meent echter, dat de bouwkunst alleen met vrucht 
bestudeerd kan worden door  het raadplegen van bouw-
werken , en niet door  het beschouwen van afbeeldingen 
alleen. Slechts door  het schetsen naar  de natuur  krijg t 
de bouwkunstenaar  de vaardigheid om vormen weder 

te geven, die hij  zoozeer  behoeft. s acht de heer 
d het zeer  noodig, nu en dan schetsen naar  de 

natuur  te maken en hij  meent, dat hij , die niet gaarne 
schetst, geen waar  bouwkunstenaar  is. e toch 
zou het denkbaar  zijn, dat hij  op reis bouwwerken 
van groote waarde ontmoette, zonder  den lust bij  zich 
te voelen opkomen, daarvan een herinnering in zijn 
schetsboek mede te nemen ? Een photographie, die niet 
eens altijd te krijgen is , heeft betrekkelijk weinig waarde 
voor  hem die een bouwwerk bezocht, daar  zij  meestal 
dc mooiste en interessantste details niet wedergeeft. 

Wie voor  de eerste maal schetst, is natuurlijkerwijz e 
niet op zijn gemak. j  haalt slechts angstvallig zijn 
spiksplinternieuw schetsboek voor  den dag, en zoodra 
hij  bemerkt, dat niemand hem ziet, begint hij  zijn 
taak. h nauwlijks heeft hij  een paar  streepjes 
gezet, of het naderend hoefgetrappel van een paard 
doet hem haastig zijn schetsgereedschap wegstoppen, 
opdat de boer, die op het paard zit, toch vooral niet 
moge denken, dat er  iemand zoo misdadig is, iets 
naar  de natuur  te schetsen. Zoodra het gevaar  ge-
weken is, begint hij  opnieuw, doch hij  kan maar 
niets voortbrengen, dat hem bevredigt. Want hoeveel 
pleisterkoppen hij  ook geteekend heeft, hoeveel cahiers 
met perspectiefstudiën hij  ook gemaakt heeft, hij  beseft 
hoeveel hij  tekortschiet, nu het er  op aankomt, 
het geleerde in toepassing te brengen. Nu eens ver-
schrikken hem de luide kreten der  schooljeugd , dan 
weer  de brullende koeien, en het duurt een geruimen 
tij d voor  hij  zich op zijn gemak gevoelt. Ook de 
menschen, die af en toe over  zijn schouder  kijken, 
hinderen hem geweldig. h langzamerhand gewent 
hij  zich aan dit alles , en het is hem om 't even , of 
hij  op een woelig marktplein staat te teekenen, dan 
wel op zijn kalm atelier. 

n den regel kiest hij , die pas met schetsen begint, 
veel te uitgebreide onderwerpen uit, die slechts tot 
verspilling van potlood leiden. e keuze der  voor-
werpen is ook niet gemakkelijk. t is beter  met 
details te beginnen dan met „ensembles". e details 
moeten met de meeste nauwkeurigheid in zoo min 
mogelijk lijnen weergegeven worden. Wie een goede 
schets gezien heeft, zal hebben opgemerkt met hoe 
weinig zulk een schets „gedaan"  is, om een schilders-
uitdrukkin g te gebruiken. 

n den beginne zijn de schetsen van beginners meest 
altij d „wollig" , wat meestal zijn oorzaak vindt in den 
 wensch van den schetser  om te veel bijzonderheden 
te willen weergeven, of wel, dat de schetser  zijn 
lijnen niet ineens op het papier  zet, maar  ze telkens 
weer  uitveegt. t is van belang te trachten, een goed 
oog voor  verhoudingen te krijgen, dan heeft men het 
uitvegen volstrekt niet meer  noodig. 

Vooral op goede verhoudingen komt het aan, want 
zelfs de bestgeteekende schets heeft niets te beduiden 
als de teekenaar  de goede proporties niet inachtge-
nomen heeft. l fraaie details men later  ook 
aanbrengt, zij  geven niets , als de verhoudingen niet 
deugen. 

n zal misschien beweren, dat het dan beter  is, 
een bouwwerk of detail op te meten dan te schetsen, 
maar  men moet niet vergeten, dat een opmeting nooit 
zooveel te zien geeft als een schets. n ziet een 
gebouw nooit zoo, als een bouwkundige opstand het ons 
wil doen voorkomen, maar  men ziet het perspectie-
visch. Juist het feit, dat onze meeste hedendaagsche 
bouwkunstenaars dit vergeten, maakt, dat wij  zoo menig 
misbaksel moeten aanschouwen. 

Schetsen is veel moeilijker  dan opmeten. t eene 
vordert een geoefendheid van oog, die bij  het andere 
gemist kan worden. 

1 t e - ' A m f t e r d d U
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Een voordeel, dat schetsen verder  heeft, is , dat het
velen de oogen doet opengaan, wat mooi is , en wat 
niet. g laat-Gothisch poortje, menig -
sance detail, vroeger  op gezag van boekengeleerden 
VOOT afschuwelijk uitgekreten, vindt men eerst schoon 
als men het geschetst heeft, en dus in alle bijzonder-
heden kon bestudeeren. 

l natuurlij k hij , die schetst, de meesterwerken 
van het verleden in de eerste plaats tot een onderwerp 
van zijn studie dient te kiezen, is het vooral interes-
sant , ook bouwwerken van den tweeden of derden rang 
te bestudeeren. Al bezitten zij  niet een onberispelijke 
schoonheid, men vindt er  toch zoo vaak aardige mo-
tieven , dat zij  voor  den schetser  meestal groot belang 
hebben. 

Wie pas begint te schetsen, zal wèl doen , zich van 
tamelijk hard potlood en glad papier  te bedienen, wil 
hij  niet „wollig "  en „groezelig"  worden. s hij  reeds 
eenigszins gevorderd, dan zal hij  zich van pen en inkt 
kunnen bedienen , en zich zeker  goed daarbij  bevinden, 
daar  hij  op deze wijze met enkele goedgeplaatste lijnen 
heelwat uitdrukken kan. Schaduwen of arceeringen 
dienen vermeden te worden, en eerst als men zich sterk 
genoeg voelt, om waterverf te gaan gebruiken, kan 
men ze aanbrengen. t een paar  tinten kan men 
dan een verbazend effect teweegbrengen. 

k heb gemeend, dat deze weinige aanhalingen uit 
het stuk van d den leden van het Genootschap 
niet onwelkom zouden wezen, en hoop, dat een talrijk e 
schaar  zal opkomen om zijn wenken in practijk te 
brengen. 
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Een kort overzicht van het voornaamste, dat de 
beide volgende zalen der  Nederlandsche Afdeeling 
opleveren, doe ik hier  volgen. 

Allereerst vermeld ik de inzendingen van de brug 
cn havenwerken te , n en elders. 
Zooals men weet, kunnen wij  op dit terrein de concur-
rentie met den vreemde gerust volhouden. e teeke-
ningen zijn natuurlijk , naar  de wijze der  ingenieurs, 
wat hard van verve, maar  geven een duidelijk over-
zicht van het voorgestelde. 

e touw-etalage van de firma  J. . van de y te 
s is niet onaardig; doch het komt ons voor, 

dat men van touw als decoratie nog veel meer  nut 
trekken kan. e toegangspoorten tot twee tentoon-
stellingszalen , hoewel van architectuur  minder  fraai, 
doen ons zien hoe men met touw en vischwant deco-
reeren kan. 

c heer . J. de e zond geschilderd en geëtst 
glas, dat zeker  verdienste bezit, al laten de vormen 
soms wat te wenschen over. t zelfde bezwaar doet 
zich voor  bij  een der  twee schoorsteenmantels van de 
firma  G. en J. Cool te Amsterdam. e anderen , in -

, voldoen oneindig beter. 
e tegels van de firma n te Utrecht gaan 

in teekening cn bewerking vooruit. t is waar, dat 
dc oude e tegels veelal vrij  gebrekkig van 
teekening waren, en dat men dus kan beweren, dat 
°ok de moderne op dezelfde wijs gemaakt moeten 
worden, doch ik geloof, dat men wel zal doen, de 
teekening zoo goed mogelijk te doen worden. Vooral 
het tableau met de t te Amsterdam 
e rop, toont een prijzenswaardig streven naar  verbete-
ring aan. 

Ook de tegels van de firma  Van t te , 
hoewel van een gansch ander  karakter  dan de vorige, 
zijn nog niet, wat ze wezen konden. Teekening en 

kleur  beiden behoeven verbetering, maar  wij  constatee-
ren met genoegen, dat ook deze firma  krachtig voor-
waarts streeft Gaat ze op dezen weg voort, dan 
zullen we spoedig wat beters zien. 

t t te Amsterdam heeft 
een model van een kamerbetimmering in Gothischen 
stijl ingezonden, dat een gunstig getuigenis aflegt van 
de bedrevenheid der  gezellen. 

Baksteen is ingezonden door  de heeren J. F. Fak 
Brouwer te , Gebrs. Van t te n 
en Nicolaas van . e fabrikaten zijn allen 
voortreffelijk , en de proflelsteenen van de laatste firma 
goed gevormd. Jammer  dat men ze door  den troonhe-
mel, waaronder  ze geplaatst zijn , zoo slecht zien kan. 

t kunstmarmer, dat de heer  Vogt te m 
inzond, voldoet vrijwel , als men zijn eischen niet te 
hoog stelt, want er  bestaat een te groot verschil tus-
schen natuurlij k marmer en zijn imitatie, dan dat dit 
niet aanstonds in het oog zou vallen. 

e firma  Guillot en Smit te Amsterdam exposeert 
een grafmonument van blauwe steen en wit marmer, 
dat even oorspronkelijk van vinding als keurig van 
uitvoering is. 

t marmerwerk van de firma  Teixcira de s 
te Amsterdam is bepaald slecht. t voert ons terug 
naar  den tijd , dien wij  hoopten, reeds lang achter  ons 
te hebben, den tijd toen takken , bladeren enz. in mar-
mer werden nagebootst, al was de natuur  van het ma-
teriaal daarvoor  ongeschikt. 

e rustieke kruizen als deze firma, geeft ons 
ook de heer . Sabelis te m te zien. e 
jammer, dat van het kostbaar  materiaal geen beter 
gebruikgemaakt is. Wat heeft men eraan, dat men 
de onvergankelijke steen gebruikt, als men het slechts 
doet, om houtvormen na te bootsen? 

Een aardig etalagekastje zond de firma  Pyttersen, 
fabrikant van schaven tc Sneek. Was het onderdeel niet 
zoo zwaar  uitgevallen, de indruk van het geheel ware 
 nog beter. 

e firma  Braat te t exposeert een kiosk van 
zink , die wat teekening en uitvoering betreft fraai ge-
 noemd kan worden, en het bewijs levert, hoever  men 

: het in deze fabriek in het bewerken gebracht heeft. 
e Société Céramique te t heeft een zeer 

sierlijk e etalage. l de meeste voorwerpen voor 
j  dagelijksch gebruik bestemd zijn, en dus niet af-
. wijken van de geijkte en toch zoo leelijke vormen, 
 ziet men ook wel wat beters hier  uitgestald. k wijs 
 slechts op dc voorwerpen en plaques, die met vogel-
figuren beschilderd zijn, en die een bijzonder  goeden 
indruk maken. 

t h aardewerk, door  Joost Thooft te 
t tentoongesteld, is, als alles wat deze firma  levert, 

artistiek bewerkt. Zoowel aan de figuren als aan het 
bijwerk is een bijzondere zorg besteed , cn men kan 
 niet genoeg de losheid bew onderen, waarmede het pen-
seel bestuurd werd. n zal dit nog meer  waardee-
 ren als men bedenkt, dat het niet mogelijk is, iets 
uit te wisschen , zoodat alles meteen goed en op zijn 
plaats dient te zijn. e firma  Thooft houdt met glans 
de eer  onzer  vaderlandsche ceramiek op , en kan ge-
rust met het beste wat , Engeland en Frank-
rij k fabricceren, wedijveren. 

t spijt mij  , dat drukke bezigheden mij  belet heb-
ben , dezen brief langer  te maken, anders had ik nu 
de Nederlandsche Afdeeling kunnen afhandelen. k 
hoop echter  , dat men het weinige voorlief zal nemen, 
dan zend ik de rest een volgenden keer, en begin dan 
tevens met België eens, althans als het dan klaar  is, 
waaraan ik nog wel twijfel . 
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Een van de belangrijkste, maar  moeilijkst in te 
richten onderdeelen van een ziekenhuis, zijn de privaten. 

e techniek heeft hier  nog lang niet haar  laatste woord 
gesproken. e grootste moeilijkheid bestaat namelijk 
daarin, om de excrementen op de meest geschikte 
wijze te verwijderen. r  dit evenwel een quaestie 
is, die van de algemeene inrichtin g der  omgeving 
grootendeels afhangt, moet de technicus er  steeds op 
bedacht zijn, om zoodanige inrichtingen totstand te 
brengen, waardoor  het best aan de hygiënische eischen 
voldaan wordt. Eenvoud moet hierbij  in 't oog worden 
gehouden , want zoowel bij  gebreken als bij  wijziging 
van het stelsel zal men zonder  veel omslag zich moeten 
redden. n trachte natuurlij k zooveel mogelijk het 
opstijgen van gassen naar  de zitopening te voorkomen. 

e is aan te bevelen krachtige aspiratie in de 
secreetbuizen. Snelle verwijdering of krachtige desin-
fectie der  excrementen kan daartoe veel bijdragen. 

e privaatruimten mogen niet onmiddellijk aan de 
ziekenzalen grenzen. 

e privaatkokers moeten zooveel dit kan van drup-
toestellen voorzien worden, om het vuil en zoo mogelijk 
ook den stank te verdrijven. n de privaatruimten 
moeten voorts kranen met gootsteenen zijn, tot reini-
ging van steekpannen en spuwbakken, daarnevens ook 
een reservoir  van desinfecteerende vloeistoffen. 

Ook hier  moeten wanden, zoldering en vloer  inge-
richt zijn als in de badkamers. 

e verblijfkamer s voor  het personeel moeten on-
middellij k naast de ziekenzalen zich bevinden en door 
een deur  of een raam daarmede gemeenschap hebben. 

r  zij  plaats, behalve voor  een eenvoudig ameuble-
ment̂  voor  een paar  bedden, als het personeel niet 
uit liefdezuster  bestaat, die tijdelij k daar  verblij f houden. 

e thee- en papkeuken moet met de ziekenzalen 
geen rechtstreeksche gemeenschap hebben. n som-
mige inrichtingen van den laatsten tijd heeft men voor 
deze bereidingen in de muren der  corridors toestellen 
(hokjes) gemaakt, voorzien van een Bunzen'schen gas-
brander, waarop de thee en pap gereedgemaakt wor-
den. e ruimten worden ook gebezigd, om het 
vaatwerk, door  de zieken gebruikt, te reinigen. 

Voor herstellende zieken, die het bed kunnen ver-
laten , is een verblijfzaal noodig, onmiddellijk naast de 
ziekenzaal gelegen, waar  zij  overdag kunnen toeven. 
Zulk een verblijfplaat s is voor  zieken en herstellenden 
nuttig. e zalen moeten liefst aan dc zuidzijde, 
nabij  den tuin gelegen en van veranda's voorzien zijn. 

Gebruikt linnengoed en verbanden mogen geen oogen-
blik in de ziekenzalen blijven. t geschiktst is het, 
daarvoor  een doelmatig ingerichte ruimte onder  de 
lokalen voorhanden te hebben. Zij  moet in het souter-
rain gelegen en zeer  luchtig zijn. r  kan het be-
smette linnengoed en verbanden, voordat het in de 
wasch gaat, ontsmet worden. e ruimte moet door 
middel van metalen kokers met de zalen gemeenschap 
hebben, opdat de verwijdering van het vuile goed daar-
langs onverwijld kan geschieden. Om zeker  te gaan 
heeft men de buis rechtstreeks in verbinding gebracht 
met kuipen, waarin desinfecteerende vloeistoffen , opdat 
het goed, alvorens het in de wasch gaat, reeds van 
zijn smetstof ontdaan worde. 

t stof van de ziekenzalen wil men op dezelfde 
wijze verwijderd hebben. t stof wordt naar  de ope-
ning der  buizen geveegd en bevochtigd , om het stuiven 
te voorkomen, daardoor  verwijderd. 

e administratiegebouwen vormen een niet onbelang-

rij k bestanddeel eener  ziekeninrichting. n plaatsing 
en inrichtin g vereischen groote zorg, want hoe noodig 
op zich zeiven , kunnen zij  tot groot ongerief van de 
zieken strekken, indien niet alles inachtgenomen 
wordt, wat strekken kan, om dien overlast te vermijden. 
Zoo zal men bijv. in kleine inrichtingen de wasch- en 
kookruimten niet onder  de ziekenvertrekken plaatsen. 

r  kan dit wegens financieele redenen niet vermeden 
worden, dan moet dc technicus alles trachten aan te 
wenden, om het ongerief van die plaatsing op te heffen. 

e ventilatie cn afsluiting van elke gemeenschap 
dier  ruimten van de ziekenzalen zijn hoofdvercischten 
daarbij. 

Bij  de waschinrichting dient zorg gedragen te wor-
den , dat het linnengoed van besmettelijke zieken streng 
van het overige waschgoed gescheiden blijve, ook dan 
als het gereinigd is. Natuurlij k moeten voor  zulk goed 
geschikte toestellen tot desinfectie aanwezig zijn. -

n zijn daarvoor  het doelmatigst. e buizen 
van de stoomwasch-inrichting kunnen tot dat einde door 
ijzeren bakken geleid worden , waarin het te desinfec-
teeren goed op latwerk geplaatst wordt. t men 
geen stoom ter  beschikking, dan is gasverwarming 
even goed. 

Groote inrichtingen kunnen ook een stal met zieken-
rijtuigen noodig hebben, vooral ten behoeve van ver-
wonden en lijders aan besmettelijke ziekten ; voor  de 
laatsten is ontsmetting telkens na het gebruik evenwel 
noodig. 

t spreekt vanzelf, dat aan de woningen van het 
dienstpersoneel en de gebouwen voor  de administratie 
dezelfde zorg uit een hygiënisch oogpunt moet gewijd 
worden tot voorkoming van ziekte, als aan de overige 
gebouwen, om de daarin verpleegden spoedig te doen 
herstellen. r  bijzonderheden hierover  mede te 
deelen, zouden wij  echter  het gebied der  woning-hygiëne 
betreden. e woningen van de onderscheidene beamb-
ten moeten echter  in de nabijheid der ruimten geplaatst 
zijn, waarover  zij  beheer  voeren. Ook voor  het gezonde 
personeel moet gelegenheid bestaan zich te kunnen 
baden en hunne kleederen te desinfecteeren. 

r  het van belang is, dat een lij k zoo spoedig 
mogelijk uit de ziekenzalen verwijderd wordt, moet 
ook een geschikt ingericht lijkenhuis aanwezig zijn. 
Zulk een gebouw moet buiten het oog der  zieken of 
herstellenden geplaatst worden en op het noorden lig-
gen. t moet bevatten een afzonderingslokaal voor 
de afgelegde lijken, een wachtkamer voor  de betrek-
kingen , een snijkamer  en een portierskamer. e lijken-
kamer moet goed geventileerd en zoo noodig verwarmd 
kunnen worden. Ook moeten daar  schijndoodenwek-
kers aanwezig zijn en een waker  de ruimte kunnen 
overzien. e grond moet hellend en ondoordringbaar 
voor  vocht zijn. Waterkranen en waterafleidingen in 
voldoende hoeveelheid. e lijken moeten op schuin-
liggende tafels met openingen voorzien gelegd worden, 
waardoor  lichaamsvochten naar  porseleinen bakken 
kunnen afvloeien. 

n volkrijk e steden is het goed daaraan ook een mor-
gue te verbinden. n zorge hierbij  voor  de noodige 
inrichtingen tot voorkoming van snelle ontbinding. 

e snijkamer moet goed verlicht zijn en goed ver-
warmd en geventileerd kunnen worden. e ruimte 
zij  in verhouding tot het aantal personen, dat er  ge-
woonlijk gebruik van zal maken. e wateraanvoer 
en de noodige toestellen voor  het lijkenonderzoek mogen 
hier  natuurlij k niet ontbreken. 

Een ziekenhuis behoeft een groote hoeveelheid water 
ter  beschikking te hebben. n rekene op een verbruik 
van 300 a 500 liter  pro bed. t water  moet voor  de 
verschillende doeleinden zuiver  zijn. t moet zonder 

veel moeite overal gemakkelijk te verkrijgen en te 
verwijderen zijn. Waar de voorraad zeer  ruim is, 
moeten inrichtingen aanwezig zijn, om dat water  ook 
ingeval van brand en tot verwarming der  ruimten te 
kunnen gebruiken. n zorge, dat de waterleidings-
toestellen gemakkelijk te hanteeren en te repareeren 
zijn. e afvoerkanalen moeten zoo zijn aangelegd, 
dat geen schadelijke gassen erdoor  naar  de ruimten 
kunnen dringen. e kraansluitingen moeten van dien 
aard wezen, dat door  zorgeloosheid geen overstrooming 
ontstaan kan. Natuurlij k moet men zorgen, dat het 
water  in de geleibuizen niet kan bevriezen. 

Een noodzakelijk vereischte voor  een ziekenhuis is 
een goed ingerichte tuin. r  kunnen herstellenden 
veel veraangenaming vinden. Zulk een tuin behoeft 
geen lusthof te zijn, maar  moet toch door  schaduw 
en zachte kleuren opwekkend op het gemoed kunnen 
werken. j  moet in de eerste plaats beschut zijn 
tegen scherpe winden cn ten andere een grond be-
zitten , die spoedig het hemelwater  opzuigt en dan in 
zijn bovenste laag droog wordt. n plaatse daarin 
hutten niet banken en linnen tenten, waaronder  zwak-
ken tijdelij k kunnen vertoeven. 

Ten slotte eenige bijzonderheden omtrent den bouw 
van ziekeninrichtingen voor  speciale doeleinden bestemd. 

Bij  ziekenhuizen voor  lijders aan besmettelijke ziekten 
moet gerekend worden op minstens 60 \ lucht pro bed. 

t is niet wcnschelijk, meer  dan 10—12 lijders in 
één vertrek bij  elkaar  te plaatsen. 

e geldt voor  kraamvrouwen-gestichten. t 
paviljoenstelsel is hier  geheel op zijn plaats. Tarnier 
te Parijs heett met zijn stelsel van paviljoens door  een 
gang gescheiden en van buiten door  veranda's toegan-
kelijk , veel verbetering in dc sterfte van kraamvrouwen, 
verpleegd in de gestichten van Parijs, aangebracht. n 
de corridors, die goed verlicht en verwarmd worden, 
bevinden zich de oppassters, die door  een raampje 
het overzicht in elk vertrek hebben. Zulk een inrich-
ting moet ook een geheel geïsoleerd paviljoen bezitten, 
waar  lijderesscn aan kraamvrouwkoorts of kraamvrouwen 
door  een besmettelijke ziekte aangetast, verpleegd kun-

O worden. Op een geïsoleerde plek moet ook een 
verloskamer en een zaal voor  het onderwijs aanwezig 
zijn. Behalve de bedden voor  kraamvrouwen , behooren 
geschikte kribben voor  de zuigelingen aanwezig te zijn. 
Natuurlij k moeten ook de noodige gebouwen voor  het 
dienstpersoneel in de nabijheid zich bevinden, ingeval 
de inrichtin g aan een ziekenhuis is verbonden. 

e eischen voor  een kinderziekenhuis komen overeen 
met die voor  verpleeggestichten van lijders aan besmette-
lijk e ziekten. Vooral hier  moet gelet worden op ver-
blijfplaatsen voor  herstellende kinderen en die aan 
sleepende ziekten lijden, welke de patient niet nood-
zaken voortdurend het bed te houden. Aanleg van 
ruime tuinen en luchtige, zonnige verblijfzalen zijn eerste 
vereischten. Bij  voorkeur  plaatse men die gestichten 
aan den zoom van groote gemeenten op hooge, droge 
terreinen. 

e inrichtin g van militair e hospitalen in vredestijd 
verschilt niet van die van gewone ziekenhuizen. Voor 
veldlazaretten zijn de gewone houten barakken met 
dakruiter s geschikt. Ze mogen echter  hoogstens 40 
bedden bevatten. Ze moeten op 1 meter  hoogte paal-
werk gezet worden en de grond eronder  moet zuiver 
en droog zijn. 

Wij  kunnen met deze algemeene aanwijzingen vol-
staan, en verwijzen voor  de nadere hygiënische en tech-
nische bijzonderheden van den ziekenhuisbouw in 't alge-
meen , naar  het omvangrijke werk van den schrijver, 
getiteld:

, 1882. r . s. s'. c. 

J TOT G
. 

e j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
hield Woensdag avond 11. hare 47ste Algemeene Ver-
gadering in een der  lokalen van het k Zoö-
logisch Genootschap  in de 
Plantage te Amsterdam. e opkomst der leden bepaalde 
zich tot een vijftigtal , en de gebruikelijke tentoonstelling 
van bouwwerken en materialen had tot ons leedwezen 
niet veel om het lijf . Behalve dc antwoorden op de 
uitgeschreven prijsvragen (een titelblad voor  het
Ultgescnreveu [jiipraug*.. . , 

 en een schoorsteenboezem), de op-
metingen van het Gemeenlandshuis van d te -
den, het Stadhuis te t cn fragmenten van een gevel te 
Nijmegen, benevens het ontwerp voor  het s te 
Noordwijk van den architect J. E. . Frowein, die 
allen op eene dergelijke tentoonstelling tehuis behooren, 
was een groot deel der  beschikbare ruimte ingenomen 
door  het plaatwerk:

 Voeg daaraan toe, dat materialen zeer  poover 
waren ingezonden, dan ligt het voor  de hand, dat de 
expositie ditmaal niet belangrijk mag genoemd worden, 
zonder  daartoe iets tekort te doen aan het tentoon-
gestelde. 

e Voorzitter, de heer  C. , opende de 
vergadering, heette de aanwezigen welkom en bracht 
hulde aan de nagedachtenis van den onlangs overleden 
architect Van den Brink , dien hij  een baanbreker  op 
het gebied van onze moderne architectuur  noemde. 
Spreker  wierp vervolgens een blik op den toestand der 

, achtte dien gunstig en deed verschil-
lende mededeelingen, die in hoofdzaak overeenkomen 
met het verslag van den Secretaris C. T. J. s 

. 
Aan dit verslag ontleencn wij  het volgende: 

t is eene aangename taak voor  den verslaggever, to kun-
nen verklaren dat het der j  in het afgcioopen jaar 
welging in menig opzicht; tc meer  daar  hij  een feest kan her-
denken, totnutoc eenig in dc geschiedenis van dc Vereeniging, 
die met volhardenden ijver  vóór  rui m  jaren geleden opgericht, 
achtereenvolgens bestuurd door  mannen die bleken bezield te 
zijn met den echten cn heiligen ijver  .voor  hunne kunst, thans 
blijk t opgegroeid tc zijn tot ccn lichaam, dat op vaste grond-
slagen rust. t het jaar  1SS2  voor  dc j  een 
gunstig tijdsverloop was, is in vele opzichten ccn waarheid. 

e bekendheid buiten den krin g der  leden werd grooter, 
j  en niet het minst door  dc gehouden tentoonstelling, heeft zij 
j  meerdere aandacht tot zich getrokken. 

lü j  dc lezing van dit verslag zal het blijken , dat cr  in het 
afgcioopen jaar  ook veel gewerkt is, cn dat het r  zijne 
voortdurende aandacht blijf t schenken aan al datgene, hetwelk 
hij  meent dat in het belang der  leden cn der  Bouwkunst kan 
cn moet gedaan worden. 

Veel is cr  ondernomen in den laatsten tijd : kan dit ver-
slag niet wijzen op eindresultaten, er  kan toch in verklaard 
worden, dat met ijver  wordt voortgewerkt aan hetgeen onder-
nomen is. 

Over  het algemeen heerschte in het afgcioopen jaar  veel be-
drijvigheid ; bijn a zonder uitzondering getuigen de verslagen 
der Afdeelingen van groote werkkrach t over  het geheele land. 

e dit verslag er  aanleiding toe geven, dat zij , die in 
meerdere of mindere mate medegewerkt hebben om den bloei 
der j  tc helpen bevorderen. met welgevallen nog 
eens herinnerd worden aan hun arbeid; moge het tevens velen 
aansporen de handen aan het werk te slaan, om het eenmaal 
verkregen terrein te behouden en tc helpen vergrooten. 

 Op den 25"' " i bedroeg net ledental, volgens 
het verslag van dat jaar . 894, of 823 gewone, 36 buitengewone 
en 35 kunstlievende leden. t aantal groeide nog belangrijk 
aan, en aan het einde van het jaar  bedroeg het 920, waarvan 
849 gewone, 36 buitengewone en 35 kunstlievende leden. n 
den loop van 1882 overleden 5 leden; met ultim o r 
bedankten cr  105, hieronder  begrepen ccn 8tal dat de contri -
buti e niet voldeed. Na dien tij d echter  traden wederom 33 
gewone, 7 buitengewone en 4 kunstlievende leden toe, zoodat 
op heden den 31"" ' i 1883 het ledental is als volgt: 778ge-
wone, 4: buitengewone en 35 kunstlievende, totaal 854 leden. 

Op voorstel van het Eerelid der , den heer . 
, benoemde dc algemeene vergadering, op 28 Augustus 

1882 in het m gehouden, dc heeren A . \V. van 
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m cn A. N. Godcfroy tot ccreleden der . Geen 
wonder, dat dit voorstel met de meeste ingenomenheid door 
dc aanwezigen werd ontvangen; de heer  Van m toch is dc 
eenige der  thans nog levende mannen van  die met zoo-
veel volharding het na  braakliggende veld hebben bear-
beid, en in het van Belg ië gescheiden Noord-Nederland, de-

j tot Bevordering der t stichtten, ver-
rezen op de overblijfselen van die Tot Aanmoediging der  Bouw-
kunst. t eerbied ziet het thans werkende geslacht nog op 
tot dc groote krachtsontwikkelin g dier  oprichters. 

t dankbaarheid heeft de Vergadering ook hulde gebracht 
aan den heer  Godcfroy, die gedurende eene lange recks van 
jaren zijn beste krachten aan de j gewijd heeft, 
cn als bestuurslid zooveel tot haar  bloei heeft bijgedragen. 
Beide heeren namen de benoeming aan. 

n i  traden, volgens den rooster, de heeren 
J. . de f en . . Vogel af. e eerste stelde zich niet 
herkiesbaar, maar  vcreenigde desniettemin voor  het candidaat-
bcstuurslid. te Amsterdam woonachtig, dc meeste stemmen op 
zich. Op aandringen der  Vergadering in i  gehouden, 
kwam de heer e ï op zijn besluit terug, en liet zich eene 
herkiezing welgevallen. 

e heer . . Vogel had bij  de keuze voor een candidaat-
bestuurslid, buiten Amsterdam woonachtig, bijn a alle stemmen 
op zich vereenigd. maar geen der  overige candidaten kwam 
als zoodanig in aanmerking, wegens het geringe aantal stem-
men. e Vergadering besloot daarop nog  andere candidaten 
te kiezen. Zij  koos de heeren W . C. van Goor en F. J. Nieu-
wenhuis. 

e heer  Van Goor verklaarde echter  den zetel niet te kunnen 
innemen, hein aangewezen door eene zijns inziens niet gewet-
tigde handeling: de wijze der  keuze van candidaten ter  alge-
meene , voortgevloeid uit eene leemte in de wet. 

Ook de heer . . Vogel verklaarde, volgens dc bepalingen 
der wet en wegens het bedanken van den heer  Van Goor, de 
benoeming niet te kunnen aanvaarden, eveneens als bij  schrij -
ven van  Juli d.a.v. dc heer F. J. Nieuwenhuis, die na den 
heer  Vogel het meeste aantal stemmen als candid.  op zich 
vcreenigde. 

Op de vergadering van  Augustus werd uit de door dc 
leden aangewezen candidaten: de heeren . . Vogel en \V . 
C. van Goor, cn dc ter  vergadering gekozen candidaten: de 
heeren F. J. Nieuwenhuis en F. \V . van Gendt. de heer F. J. 
Nieuwenhuis tot bestuurslid verkozen. e heer  Vogel had doen 
weten, niet als candidaat in aanmerking te willen komen. 

e heer  C. n werd in de g tot voor-
zitter  der j  herkozen. 

e heer  A- Fl ipte , gemcentebou  kundige 
te Wecsp, bedankte, na gedurende een jaar  het correspondent-
schap aldaar te hebben waargenomen. Zijn e plaats is tot heden 
onvervuld gebleven. 

n plaats van den heer J. van der . werd door het 
bestuur tot correspondent voor t benoemd de heer 
C G van , dc nieuwbenoemde directeur der  ge-
meentewerken aldaar, die deze benoeming aanvaard heeft. 

Na jarenlang de belangen der j  met ijver  behar-
tigd te hebben in het correspondentschap , en Sinds 

 ook te Vlissingen, bedankte de heer  J. J. Sprenger, wegens 
verandering van werkkring , als correspondent. 

t Bestuur  bood de opengevallen plaats den heer  J. A . 
Frederik s tc g aan, die het correspondentschap aan-
vaardde, en van wiens ijver  voor  dc belangen der , 
ook in het Weekblad en het Tijdschrift , reeds menig bewijs 
tc vinden is. 

e  aflevering van de uitgave der
 bevattende  platen naar  nog aan-

wezige gebouwen, enz. te , is kort na de g 
verschenen en aan de leden toegezonden. e  aflevering 
heeft haar  inhoud eveneens aan de oude d te dan-
ken, en zal in  platen de afbeeldingen geven van het -
huis tc , zooals het thans bestaat, benevens het oorspron-
kelij k ontwerp van c . 

c Verslagen der  vergaderingen, in  gehouden, werden 
wederom met het Weekblad verzonden; maar de platen, ver-
vaardigd naar de bekroonde antwoorden op de prijsvragen, 
konden nog niet daaraan worden toegevoegd, daar  zij , na de 
gehouden expositie in het , volgens de wet, bij 
de verschillende afdcelingen moesten rondgaan. Thans zijn 
de belangrijk e platen in bewerking en zij  zullen in dezen 
zomer aan de n gezonden worden. 

t  gaf ook in  wederom meer 
dan het aantal der bij  uitgave bepaalde platen en hoeveelheid 
tekst. t verscheen geregeld; cn mocht in 't vorige verslag 
in bedekte termen een klacht geuit worden over  aanvankelijk 
minder  voldoende medewerking dan verwacht was geworden, 
thans kan er  met voldoening op gewezen worden, dat gebrek
aan stof zelden zorg baart; integendeel, niettegenstaande nu 
volgens het contract met de uitgevers, het Weekblad, inplaats 
van  bladzijden tekst levert, doet zich vaak overvloed voor, 
soms even zorgwekkend als gebrek. t den aanvang van 

 is een nieuw contract met dc uitgevers aangegaan; de 
door de j te betalen subsidie is, tengevolge van dc 
verplicht e zesde pagina, verhoogd geworden, maar is, die uit-
breidin g in aanmerking genomen, voordeeliger dan het con-
tract van

t  dat ook in den jaargang
weder  meerdere platen gaf dan aanvankelijk was bepaald, 
kon niet in zijn geheel in het afgeloopen jaar  verschijnen. e 
laatste aflevering was wederom dri e maanden ten achteren 
door  gebrek aan tekst; platen vloeien gemakkelijker toe. 

t laat zich echter  aanzien, dat dc derde jaargang in 1883 
compleet zal verschijnen; de redactie zal daartoe alle krachten 
inspannen, niettegenstaande de eerste aflevering nog niet kan 
verschijnen wegens de belangrijk e verandering die in de oplage 
zal plaats hebben, doordien het Bestuur der j 
voornemens is. hel Tijdschrif t thans allen gewonen leden gratis 
toe te zenden, een voornemen dat zeer  zeker met ingenomen-
heid zal ontvangen worden. Een geheel nieuw contract met 
de uitgevers zal hiervan het gevolg zijn. 

Tot op heden is van de verschillende Afdcelingen en dc 
commission, die zij  volgens art.  der  wet benoemen tot het 
inzamelen van bijdragen voor de werken der , 
weinig vernomen. e verslagen echter  behandelen somwijlen 
niet onbelangrijke onderwerpen, en onwillekeurig dring t zich 
de vraag aan den lezer  der  natuurlij k bekorte mededeelingen 
in het Weekblad op, of verschillende der  voordrachten niet 
geschikt zouden zijn een plaats in te nemen in dat Blad of 
het Tijdschrift . Beiden konden gebaat worden, indien de le-
zingen aan de bovengenoemde commissie werden in handen 
gesteld, om door deze onderzocht, mogelijk aangevuld met dc 
uit dat onderzoek voortgevloeide discussie, en vervolgens aan 
dc redactie aangeboden werden ter  plaatsing. 

Eenige Afdcelingen schijnen in dien geest reeds werkzaam 
te zijn. 

Van de Afdeeling m ontving de j een 
in teekening gebrachte opmeting van een huis op de Wijn -
haven te , bewerkt door  den heer  J. Verheul , 
welke opmeting zal opgenomen worden in de uitgave der  oude 
bestaande gebouwen. 

e bibliotheek ontving vele — waaronder  kost-
bare — geschenken cn werd verrijk t met verschillende tijd -
schriften waarop de j  ingeteekend was en met vele 
boeken . daartoe aangekocht. 

e vijf-en-veertigstc algemeene vergadering 
werd te Amsterdam gehouden op den  en ; 
volgens de presentielijsten waren op den eersten dag  cn 
op den tweeden dag  leden tegenwoordig. 

Op  Augustus vierde de j feest. e toen 
gehouden zes-en-vcertigste algemeene vergadering was aan 
de herdenking gewijd van haar  veertigjari g bestaan. n een 
der zalen van het , trad de heer . J. van Vloten 
als feestredenaar op en hield een boeiende rede, welke door 
dc talrijk e aanwezigen met de grootste belangstelling werd 
aangehoord. Vergeten wij  niet deze woorden te herhalen: 
 Volk en bouwmeesters krachtdadig behulpzaam te wezen om 

dezen te waarborgen tegen tal van groote en kleine ver-
gissingen, door het bevorderen der  toenemende verfijnin g van 
smaak en ontwikkelin g van kunstzin, dat moet het volhardend 
streven der j tot bevordering der  Bouwkunst zijn , 
om zoo door  haar  invloed vooral, Neerland's bouwkundige 
toekomst aan zijn verleden te doen beantwoorden." e spreker 
wenschte der j  de schoonste uitkomst op dat werk. 

Na afloop der  vergadering, die o. a. door tal van genoodig-
den, autoriteiten, enz. werd bijgewoond, werd door  den voor-
zitter  de Tentoonstelling van bouwkundige ontwerpen en bouw-
materialen geopend, welke gehouden werd in een der  overdekte 
binnenplaatsen van het , voor dat doel welwil-
lend afgestaan door  Z. E. den r  van Binnenlandsche Zaken. 

n dit verslag moet nog een enkel woord opgenomen worden 
omtrent het ontstaan dier  tentoonstelling. 

Op de g van  wees dc heer n op 
het toen aanstaande -jari g bestaan der , en 
verzocht aan het Bestuur  middelen te beramen, om de herden-
kin g der  oprichtin g op waardige wijze te vieren. n de Sep-
tember-vergadering van hetzelfde jaar , bracht het Bestuur  een 
concept-programma voor een tentoonstelling ter  tafel, en uit 
de bespreking daarvan vloeide een besluit voort, omeeneten-
toonstelling te organiseeren. die meer  een huishoudelijk karakter 
droeg en waarvan de kosten niet zoo hoog konden worden, 
dat een waarborgfonds noodig was om daaruit de kosten tc 
dekken, die misschien de krachten der j  tc boven 
zouden kunnen gaan, een fonds dat noodig was  eene ten-
toonstelling totstand te brengen als die, waarvoor  het Bestuur 
een plan geleverd had in bovengenoemd concept, cn waarmede 
het aan den wensch der  leden meende tc voldoen. 

t waarborgfonds bleek niet in den geest der  leden gevallen 
te zijn ; op dc Septeinber-vcrgadcring van  stonden zij 
echter een buitengewoon krediet toe van  voor  de feest-
viering , welke som tot een onbepaald krediet verhoogd werd 
op de g van

t Bestuur  noodigdc daarop dc heeren F. F. , 
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. J. Woltcr , Jacob F. , J. P. F. van m en 
C. T . J. s r  uit om de Tentoonstelling tc organiseeren. 

e heeren gaven aan den wensch gehoor en begonnen on-
middellij k aan de voorbereidende werkzaamheden, die tot een 
resultaat geleid hebben, dat waarschijnlij k nog geruimen tij d 
in herinnering zal blijven. 

n den aanvang boden zich weinig inzenders aan, maar  alras 
vermenigvuldigden zich de aanvragen voor  plaatsruimte, en 
toen de opstelling der  tentoonstelling reeds zooverre gevorderd 
was, dat het niet meer  mogelijk was inzendingen te plaatsen, 
moest menigeen, die zich nog opgaf, geweigerd worden. r 
van teekeningen, en het beste van wat de mark t der  bewerkte 
materialen opleverde, was aanwezig. 

t de Commissie, aan wie het totstand brengen der 
Tentoonstelling was opgedragen, door  ondubbelzinnige uitingen 
der leden van de j de aangename ondervinding 
mogen opdoen, dat haar  werk de verwachtingen niet teleur-
gesteld heeft maar  overtrof, zij  zal daarbij  zelve met waardeering 
denken aan de groote medewerking, die zij  van de zijde der 
inzenders mocht ondervinden. 

e Tentoonstelling heeft, juist omdat het een vak-tentoon-
stelling was, ook buiten de j de aandacht getrok-
ken, en daardoor ook hare popularitei t helpen vergroot cn. 
Behalve de vakman, werd het publick gebaat door  een verza-
meling voor  zich te zien van al datgene, wat bij  den nieuweren 
huishouw wordt toegepast. 

t bezoek der  Tentoonstelling was zeer  groot, cn menig 
inzender zal met voldoening neerzien op de moeiten en kosten, 
die hij  zich getroost heeft. 

Bovendien noodigde de Commissie, met toestemming van het 
Bestuur, de leerlingen van verschillende hierterstede en el-
ders gevestigde instellingen van onderwijs tot een kosteloos 
bezoek uit . aan welke uitnoodiging gevolg werd gegeven door 
de l voor  kunstnijverheid , de l 
voor  teekenonderwijzers, de Ouellinus-school en de Ambachts-
school, te Amsterdam, en de school van het m voor 
kunstnijverhei d te . 

n  werd met het oog op de feestviering 
een internationale prijsvraa g uitgeschreven, waarvoor tot on-
derwerp gekozen was: "Een vereenigingsgebouw voor de be-
oefenaars der  bouwkunst." e uitslag werd bekendgemaakt 
ter  vergadering van  Augustus  en is opgenomen, met 
de overwegingen der  Jury , in het verslag dier  vergadering. 
Op ieder  van de beide andere uitgeschreven prijsvragen (een 
titelbla d voor het Bouwkundig Tijdschrif t en een schoorsteen 
met betimmerden boezem) werden zes antwoorden ingezonden, 
terwij l een ontwerp te laat inkwam en buiten aanmerking bleef. 

t Bestuur  noodigde de heeren A. W. van , te -
dam, eerelid der , . W. Veth te , 

. P. Vogel te 's-Gravenhage, T h . Sanders en Jacob F. -
hamer, beiden te Amsterdam, uit . de ingezonden antwoorden 
te beoordeelen. t zeer  uitgebreide rappor t leidt tot de con-
clusie, dat de Commissie voorstelt het ontwerp older  het motto: 

 enz., ingezonden als antwoord op dc 
eerstgenoemde prijsvraag , en het ontwerp:

 — een schoorsteen met betimmerden boezem—, ten volle 
te bekronen, dat is, het eerstgenoemde met de zilveren, het 
tweede met de bronzen medaille. c vervaardiger  van beide 
ontwerpen bleek tc zijn de heer  E. J. Niermans, student aan 
de Polytechnische school tc . 

n  werden de navolgende prijsvragen uitgeschreven: 
t leveren van plans voor een Badhuis, met zwem-

bassin, e he en andere baden, voor een stad als Am-
sterdam ; 

 Eene verhandeling over de ontwikkelin g van de -
sance der e eeuw, in het tegenwoordige Nederland; 

t leveren van een ontwerp voor een e op con-
solen, boven een buitendeur  van een heerenhuis. 

Aan het in de eerste plaats als het best erkende ontwerp 
voor de ie prijsvraag, wordt toegekend de gouden medaille 
der , benevens ƒ  in geld, aan het in de tweede-
en dc derde plaats als de beste erkende ontwerpen, respec-
tievelij k  en ƒ too in geld; al deze prijzen met inbegrip 
van het getuigschrift der , terwij l de prijzen in 
geld toegekend worden ter  bestrijdin g der  kosten. 

Voor het der  bekroning waardig gekeurde antwoord op de 
 prijsvraag , is de zilveren medaille uitgeloofd, benevens

in geld, ter  bestrijdin g van dc kosten, en voor de  prijs -
vraag, de bronzen medaille, benevens  in geld. 

n de bepalingen omtrent de inzending voor dc antwoorden 
op deze prijsvraag , is door het Bestuur  zoodanige verandering 
gebracht, dat in de aanstaande September-vergadering de 
uitslag van de le en  prijsvragen kan worden bekendgemaakt. 

t brak daarmede met dc bestaande gewoonte, waarschijn-
lij k ten genoegen der  medewerkers, daar  tegenover een bekor-
tin g van dri e maanden in den tij d voor het oplossen der  vra-

, een bespoediging van 6 maanden verkregen is voor het 
bekendworden van den uitslag. Wat de tweede prijsvraa g 
betreft, het Bestuur  heeft ter  will e van de eigenaardige opgave 
gemeend, een rui m genomen termij n van inzending en beoor-
deeling te moeten behouden. 

r  het Comi t é voor de Afdeeling der e kunst (Fraaie 
) der e e en Uitvoerhandel-Ten-

toonstelling, werd het Bestuur  der j  uitgenoodigd 
als Jury van beoordecling voor dc toelating van de bouwkun-
dige ontwerpen en teekeningen te willen optreden. n het 
belang van dit onderdeel der  schoone kunsten, heeft het Be-
stuur die uitnoodiging aangenomen, na alvorens voor  de archi-
tecten al die rechten verkregen te hebben. die aan hunne 
kunstbroeders waren verzekerd. Ook werd het Bestuur der 

j  uitgenoodigd door het Gemeentebestuur  van Nij -
megen, om als Jury te willen optreden voor dc beoordeeling 
van de plans van bouwwerken . te stichten op de voormalige 
ve.stinggronden in die stad. Voor het meest smaakvolle plan 
was door den d een premie in geld uitgeloofd. Ook aan 
dit verlangen werd door net Bestuur  volgaarne voldaan. 

t Bestuur  mocht niet slagen 
in zijne talrijk e pogingen om eene betere lokalitei t voor  huis-
vesting der  boekerij  te vinden. 

e Afdeeling Amsterdam drong bij  het einde van
bij het Bestuur  der j  erop aan. om te trachten ver-
betering in den bes taanden toestand te brengen. t verzocht 
daarop de heeren P. F. . . J. Wolter , J. F. -
hamer. J. 1'. F. van m en C. T . J. s , die de 
tentoonstelling van  organiseerden,  een plan voor de 
exploitatie van een permanent tentoonstellingsgebouw te ont-
werpen. t spoed heeft de Commissie aan de opdracht vol-
daan, en hare plans en overwegingen bij  het Bestuur  inge-
diend. t laatste verzond ze aan de Afdcelingen. terwij l ze 
nader in dc g van  zullen worden besproken. 

e algemeene indruk , dien de verslagen der 
Afdcelingen op den verslaggever  maakten, was deze, dat over 
het algemeen genomen de toestand gunstig is. indien daarbij 
in aanmerking genomen wordt , dat door de bepaling van art . 

 der  wet, in dc eerste jaren na hare invoering het ledental 
moest teruggaan. 

e Afdcelingen 's-Gravenhage, m en Utrecht wijzen 
in hare verslagen op dit artikel , en geven ondubbelzinnig den 
wensch te kennen, dat teruggekeerd worde tot den vrocgcren 
toestand, waarbij  ook niet-ledcn der j tot leden 
der Afdcelingen konden toetreden. 

e Afdeeling Zwolle, blijkbaa r  sinds lang kwijnende, vraagt 
om hulp en raad. 

Verblijden d voor de j is zeker het verschijnsel, 
dat in de laatste  jaren twee nieuwe afdcelingen gevestigd 
werden, te n en te , waarvan de eerste 
vooral volijveri g werkzaam is. 

Over den toestand van elke afdeeling afzonderlijk , kan in 
kort e trekken het volgende worden medegedeeld. 

Amsterdam. Op  Januari  telde de afdeeling  leden, 
waarvan  honoraire.  gewone en  plaatselijke leden. t 
ledental is sinds verminderd met een  waaronder  die 
overleden zijn ; 7 nieuwe leden traden toe, zoodat de afdeeling 
thans  leden telt, waaronder  plaatselijke. 

n het tijdsverloop tusschen dc  opvolgende laatste ver-
slagen, werden  vergaderingen gehouden, waarvan de  eersten 
gemiddeld bezocht werden door  leden en  geïn t roduceer-
den, de  laatsten door  gemiddeld  leden en  geïn t rodu-
ceerden. 

n een dezer  vergaderingen werd de toestand der  Afdeeling 
besproken en middelen beraamd om de belangstelling op te 
wekken. j  werd dc aandacht gevestigd op dc voordeden, 
verbonden aan het bezit van eene lokaliteit , waarin den leden 
meermalen gelegenheid verschaft werd kennis te maken met 
de op bouwkundig gebied verschijnende werken, en besloten 
de medewerking van het r in te roepen. t 
laatste stond voor één avond per  week de periodieke wer-
ken, waarop de j  voor  hare bibliotheek is inge-
teekend. ten gebruike af, terwij l dc Afdeeling voorloopig een 
lokaal huurde, waar die werken ter  lezing lagen. 

Op de prijsvraa g voor een gebouw met winkels en etalage-
woningen werd één antwoord ingezonden, dat ter  beoor-
deeling in handen werd gesteld van de heeren E. Gugel, C. 

, P. F. . . J, Sanches en J. N. , 
die het waardig keurden met de uitgeloofde premie bekroond 
te worden. e vervaardiger  bleek de heer  J. Olthui s te zijn. 

Arnhem. e Afdeeling telt  leden, tegen  ten VOrigen 
jarc . cn hield  vergaderingen, die vri j  goed bezocht werden. 
Niettegenstaande de vele moeiten, die het bestuur  zich getroost 
voor  den sedert i  opgerichtcn leesavond. en de belang-
rijk e cn vri j  groote collectie ter  beschikking staande boek-
werken, schijnt de belangstelling niet groot genoeg te zijn ; 
het bezoek op deze avonden blijf t schraal. 

's-Gravenhage. t verslag dezer  Afdeeling loopt over de 
 helft van  en het geheele jaar  in dien tij d is het 

ledental van  tot  verminderd. Toch blijf t de belang-
stelling onder de leden zeergroot; de  vergaderingen werden 
namelijk gemiddeld door  leden bijgewoond, terwij l belang-
rijk e onderwerpen in discussie kwamen. 

e linancieele toestand bleek zeer  gunstig te zijn. 
. Wat het ledental betreft, is de toestand dezer  Af -
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decling niet ongunstig. Bij  den aanvang van het afdeelings-
iaar  bedroeg het ledental 50; 5 leden bedankten en 4 nieuwe 
leden tradon toe, zoodat zij  thans 49 leden telt. Er  werden 9 
gewone en 1 buitengewone vergaderingen gehouden, welke ge-
middeld door  18 tot 25 personen bezocht werden; zij  kenmerk-
ten zich door  de behandeling van belangrijk e onderwerpen. 

l de staat der  geldmiddelen niet gunstig kan genoemd 
worden, werden toch, evenals ten vorigen jare, weder  vier 
leerlingen voor  rekening der  Afdeeling op het Genootschap 

s Scientiarum Genctrix geplaatst. t welgevallen mag 
zij  op deze hulp, aan onbemiddelden verleend, neerzien, want 
de leerlingen beantwoorden dien steun met het maken der  ge-
wenschte vorderingen. 

Telken jar c onderneemt de Afdeeling, in welker  boezem veel 
leven en samenwerking blijk t te bestaan, een wetenschappelijk 
uitstapje. n het afgeloopcn jaar  was het doelwit , 
de k en de ruïn e van het kasteel Brederode. 

. t afdeelingsverslag over  1882 vangt aan met 
een noodkreet: het Bestuur  kan op geen vooruitgang wijzen 
en ontveinst zich geenszins, dat een verdere teruggang waar-
schijnlij k is. Behalve de dri e cereleden telde in 1882 de Af -
deeling 144 leden, of 9 minder  dan in 1881. 

e toestand der  geldmiddelen is voldoende, maar  met het 
oog op de verminderde inkomsten zijn bezuinigingen ingevoerd. 

n 1882 werden 9 gewone- cn 1 buitengewone vergaderingen 
gehouden, die over  't algemeen niet sterk bezocht werden. Op 
een dezer  vergaderingen werd besloten een adres bij  den Ge-
meenteraad in te dienen, waarin werd aangedrongen op het 
aanbrengen der  ontworpen beeldhouwwerken op de balustrade 
langs de Oude , en teneinde te verkrijgen , dat deze beeld-
houwwerken gelijktijdi g met de overige werken werden uit-
gevoerd. 

n Juni 18S2 werd door  18 leden een tweedaagsch weten-
schappelijk uitstapje gemaakt naar  Antwerpen met het doel, 
om de in den laats ten tij d aldaar  uitgevoerde bouwwerken te 
bezichtigen, en tevens de te Niel gevestigde portland-cement-
fabriek der  heeren Josson en Co. 

Utrecht. t ledental is 45, tegen 46 in 1881 ; de financien 
staan gunstig. Op de 5 vergaderingen, bijgewoond door  ge-
middeld 9 leden, werden onderscheiden technische onderwerpen 
behandeld. 

. Onder de Afdeelingen, die dc meeste teekenen 
van leven geven en waar  veel gewerkt wordt , behoort zeker  de 
Afdeeling . t verslag over  de laatste helft van 
het jaar  1881 brengt het Bestuur  met gerustheid uit , nu het 
de overtuiging heelt opgedaan dat de Afdeeling, die op initiatie f 
van den heer  J. E . G. Noordendorp, den opvolger  van den heer 
T . n als Correspondent der , werd opgericht, 
recht van bestaan heeft. Vooruitgang is te bespeuren en haar 
bestaan heeft meer  en meer  vasten grond verkregen. 

t rechtmatige voldoening wijst het Bestuur  der  Afdeeling 
in zijn rappor t over  1882 op de voortdurende ontwikkeling . 
Bi j  den aanvang van 1882 telde de Afdeeling g leden; bij  het 
opmaken van laatstgenoemd verslag was dit aantal tot 22 aan-
gegroeid. Ook de financieele toestand bleek gunstig te zijn. 

n 1882 werden 6 vergaderingen gehouden, waarop zeer  be-
langrijk e onderwerpen, op het gebied der  bouwkunst thuisbe-
hoorende, werden behandeld. 

Zwolle. e toestand der  Afdeeling Zwolle is kwijnende. t 
moeite heeft het Bestuur  die Afdeeling staande gehouden, 
hopende op meer  gunstige omstandigheden voor  eene herleving. 

t ledental is intusschen tot 15 gedaald. Vergaderingen wer-
den in 1882 niet gehouden, omdat de zucht tot medewerking 
ontbreekt. e werkkrin g moest zich eenvoudig bepalen tot 
het houden van een leescirkel, waarvoor  evenwel de beschik-
bare fondsen tamelijk bekrompen zijn. 

. Van deze jongste onder  dc zusters, werd aan het 
Bestuur  der j  nog geen verslag aangeboden. 

 Ter  algemeene -
rin g van 1S82 werd besloten tot het ontwerpen van eene A l -
gemeene Bouwverordening voor  Nederland, en een legger  om 
als voorbeeld te dienen bij  het ontwerpen van stedelijke bouw-
verordeningen. Teneinde dit te bereiken, zou door  het Be-
stuur  eene Commissie benoemd worden en werd reeds staande 
de Vergadering, de heer . E. C. l tot secretaris ge-
kozen. 

Van de werkzaamheden dezer  Commissie, overigens bestaande 
uit de voorzitters der  Afdeelingen, heeft het Bestuur  der -
schappij  nog weinig vernomen. Trouwens de arbeid, dien zij 
op zich genomen heeft, is van zeer  omvangrijken en langdurigen 
aard. 

n r  1882 verzond het Bestuur  een adres aan de 
Tweede r der  Staten-Gencraal, ten doel hebbende meer 
bepaaldelijk zijne adhesie te schenken aan dat gedeelte van 
een adres, door  verschillende kunstkenners en kunstvrienden 
aan de Volksvertegenwoordiging ingezonden, waar  sprake is 
van de wederinstelling eener  Commissie van . 

t adres is opgenomen in het Weekblad der j 
van 14 r  1882. 

t Weekblad van 25 Januari 1883 geeft den inhoud van 
een adres, door  het Bestuur  der j  toegezonden aan 

den Gemeenteraad der  stad Amsterdam, dat lichaam verzoekende 
terug te komen op zijn besluit tot demping van den Nieuwe-
zijds Voorburgwal . 

Teneinde de belangen der  bouwkundigen te behartigen op 
de e - cn Uitvoerhandel-Tentoonstelling, 
Afdeeling e , heeft het Bestuurder j 
zich in verbinding gesteld met het Comité' voor  die Afdeeling, 
waarvan het gevolg was, dat voor  de bouwkundige ontwerpen 
eene afzonderlijk e zaal werd ingeruimd, en zij  op denzelfden 
voet behandeld werden als schilder- cn beeldhouwwerken. Ook 
werd het Bestuur  der j  benoemd tot Jury van toe-
latin g voor  de afdeeling Bouwkunst. 

e hulp, die een li d der j  be-
langloos aanbood tot het vervaardigen van wandplaten, dien-
stig bij  het onderwijs in de bouwkunst, cn waarmede het 
Bestuur  zich reeds gevleid had, bleef achterwege. e hulp-
vaardige werd eerst door  ziekte verhinderd aan zijn voornemen 
gevolg te geven, en na zijne herstelling trok hij  zich terug. 

Anders was het gesteld met de Commissie voor  de samen-
stelling eener  bouwkundige terminologie; deze toch is werk-
zaam, maar  uit den aard der  zaak, die blijk t hoe langer 
zoo omvattender  en moeilijker  te zijn , vordert de arbeid slechts 
zeer  langzaam. e Commissie is echter  steeds met ijver  bezield, 
en zal binnen zeer  korten tij d een aanvang maken aan de leden 
de eerste vruchten van haren arbeid toe te zenden. 

Van eene nieuwe stichting op 't gebied van onderwijs, de 
"l'ractisch e Ambachtsschool"  te , nam het Bestuur  der 

j  met belangstelling kennis, en het zal dit ook 
nader  doen, zoodra het onderwijs dier  inrichtin g geregeld kan 
genoemd worden. Al s voorloopig blij k van belangstelling werd 
de j  lid der  Vereeniging, die de school heeft opgericht. 

t Bestuur  der -
schappij  hield op den 28 Apri l 1882 met de voorzitters en 
secretarissen der  Afdeelingen of hunne plaatsvervangers, de 
gewone jaarlijksch e bij  dc wet bepaalde vergadering. 

s vroeger, en wel den io J " t van 'tzelfde jaar , 
had het Bestuur  der j  de voorzitters der  Afdeelin-
gen tot eene bijeenkomst uitgenoodigd, waarop de Commissie, 
benoemd om een plan te ontwikkelen voor  een permanent 
tentoonstellingsgebouw, haar  plans nader  zoude ontwikke-
len aan die vertegenwoordigers, opdat deze met de noodige 
gegevens toegerust, het zouden kunnen verdedigen in de Afdee-
lings-vergaderingen. 

Op de April-vergaderin g nam dan ook de verdere bespreking 
van het genoemde gebouw eene eerste plaats in. 

Na een korten welkomsgroet aan de vergaderden, bestaande 
uit de afgevaardigden van alle Afdeelingen, behalve Zwolle, 
en het Bestuur  der , deelde de Voorzitter  der 

j  eenige voorname punten uit de geschiedenis van 
het afgeloopen jaar  mede, en bracht daarop de begrooting van 
1884 in discussie. , door  den Penningmeester  opgemaakt 
en verdedigd, werd voorloopig vastgesteld, om daarna in de 

g nader  behandeld te worden. c grootste ver-
andering, die deze begrooting aanwijst tegenover  die van 1S83, 
is de ruim e post voor  geldelijke prijzen der  prijsvragen, in 1883 
uitgeschreven, en de verhoogde post voor  de uitgave van het 
Tijdschrift , een gevolg van het voorloopige besluit om deze 
uitgave in 't vervolg gratis aan de leden te doen toekomen. 

Wat het gebouw aangaat, de afgevaardigden konden in 
hoofdzaak verklaren, dat de Afdeelingen met het plan der 
Commissie ingenomen waren, cn na langdurige discussion vat 
de Voorzitter  der j  deze te samen, constatecrende 
dat gebleken is hoe het plan over  't geheel met sympathie is 
ontvangen. j  zegt den vertegenwoordigers dank voor  de 
groote welwillendheid, waarmede zij  de zaak tegenover  de 
Afdeelingen hebben aangevat, de verzekering gevende dat thans 
de handen verder  aan het werk geslagen zullen worden. t 
eindresultaat der  verdere discussie was, dat het 't best zoude 
zijn op een daartoe geschikt oogenblik een ten verkoop aan-
geslagen gebouw in handen te nemen, terstond eene algemeene 
vergadering bijeen te roepen, cn, na de leden geraadpleegd 
te hebben, dan daarop een definitief besluit te nemen. 

Op deze Vergadering werden de Afdeelingen Utrecht, m 
en m aangewezen, om elk een li d te kiezen, die de 
Commissie zullen vormen, die op de g verslag 
uitbrengt over  het financieel beheer  van den Penningmeester 
der . 

Nadat plaats en tij d der  in i te houden algemeene ver-
gadering waren bepaald, en besloten was deze wederomeven-
als vroeger  te verdeden in een avond-vergadering en een bij -
eenkomst op den daaraanvolgenden dag, sloot de Voorzitter 
de Vergadering, na in hartelijk e bewoordingen dankgezegd 
te hebben voor  de zeer  trouwe opkomst der  aanwezigen, die 
een sprekend bewijs leveren van de belangstelling in het wel-
zijn der . e April-vergaderin g toch is in hoofd-
zaak gewijd om onderling alle belangen der j  en 
die harer  leden te bespreken. 

 Volgens den roos-
ter  van aftreding der  Bestuursleden, waren in 1883 aan de 
beurt de heeren J. F. r  en E. Gugel, die zich niet 
herkiesbaar  stelden. " 
— —
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1. n Februari dezes jaars vernam het Be-

stuur  met groot leedwezen, dat de heer  J. W . Schaap als Be-
stuurslid bedankte, omdat drukk e ambtsbezigheden hem belet-
ten zoodanigen tij d ten nutte der j  werkzaam te 
zijn , als hij  voor  zich zelf wenschelijk achtte. Er  moesten dus 
candidaten voor  dri e Bestuursleden gekozen worden, maar  de 
uitslag der  stemming is van dien aard, dat de Vergadering 
heden de candidatenlijst zal moeten aanvullen. Voor de pe-
riodieke aftreding van 2 Bestuursleden verkregen slechts 3 
candidaten meer  dan het bij  de wet gevorderde aantal van 15 
stemmen en voor  de vacature-Schaap werd slechts éc:n can-
didaat gesteld. 

r  eindigt mij n taak. 
t de beste wenschen voor  den bloei der j 

eindig ik deze nieuwe bladzijde in haar  geschiedboek, in de 
hoop, dat zij  met die belangstelling is ontvangen, die zij , 
om de belangrijkheid van het jaar  1882, waardig is, en met 
den wensch, dat mij n werk de goedkeuring der  Vergadering 
moge wegdragen. 

Nadat de Voorzitter  den Secretaris bedankt had voor 
het uitgewerkte verslag, werd den Penningmeester  N. . 

r  Bisdom het woord gegeven. Genoemde heer 
wees op een abuis in de door  hem opgemaakte be-
grooting van ontvangsten en uitgaven, den leden met 
het Bouwkundig Weekblad toegezonden en deed de 
verrassende mededeeling, dat juist dien morgen nog 
eene rekening van / 800 was ingekomen , waarop bij 
het opmaken der  begrooting niet was gerekend. e 
ontvangsten over  1882 bedroegen: 
aan contributiën / 12475.69 

„  rente van effecten 205.70 
„  verkoop drukwerken, enz. „  31.4° 

/ 12712.79 
de uitgaven waren primitie f „  10751.30 
zoodat van het verschil ad / 1961.49 
moet worden afgetrokken het bovengenoemde bedrag 
van ƒ 8 0 0. 

Uit de becijferingen, die de Penningmeester  voorlas , 
scheen te blijken, dat de rekening over  1882 eene bate 
van / 1000 had opgeleverd. 

e balans is als volgt: 
huis in de Wij l steeg . . . ƒ 9405.— 
effecten „  3°2 4-3° 
inventaris „  669.41 
bibliotheek 1009.40 
kas „  6204.68 

/ 20312.79 
af voor  debetpostcn „  435-44 

Balans / 19877-35 
e Voorzitter  bedankte den Penningmeester  voor  de 

zorgen, aan het beheer  betoond en gaf het woord aan 
de Commissie voor  het nazien der  rekenplichtige stuk-
ken, die bij  monde van den heer  J. . Stoel Az. verklaarde, 
dat de rekening was onderzocht en accoord bevonden. 

e heeren l J. Sanches, . Cramer en F. J. 
Nieuwenhuis werden door  den Voorzitter  uitgenoodigd 
het bureau van stemopneming te formeeren. Voor  de vaca-
tures , ontstaande door  de periodieke aftreding der  heeren 

r  en Gugel, die zich niet herkiesbaar  stelden, 
waren slechts drie candidaten aangewezen en wel de 
heeren . P. Vogel, W. C. van Goor  en A. , 
respectievelijk met 52, 33 en 26 stemmen, zoodat 
daaraan alsnog een drietal moest worden toegevoegd. 
Bij  twee stemmingen werden daarvoor  aangewezen de 
heeren W. C. , . W. Veth en . Cramer en 
na het houden van twee stemmingen en ééne herstem-
ming slaagde de Vergadering erin de heeren W. C. 

r  en . Cramer tot leden van het Bestuur  te be-
noemen. j  moet alsnog vermeld worden, dat de 
heer  Vogel verzocht buiten aanmerking te blijven. 

Voor  de vacature wegens het bedanken van den heer 
J. W. Schaap te , werd de candidatenlijst, waarop 
alleen de heer  G. J. de Jongh te , krachtens de 
ingekomen stembiljetten geplaatst kon worden , na twee 

stemmingen aangevuld met de heeren: . W. Veth 
en A. . Alvorens tot de definitieve keuze over 
te gaan, deelde de Voorzitter  mede, dat de heeren e 
Jongh en e bezwaar  maakten eene eventueele 
benoeming aan te nemen. e Vergadering koos met 
35 van de 44 uitgebrachte stemmen den heer . W. 
Veth te t tot Bestuurder. 

e heeren Cramer en Veth, ter  vergadering tegen-
woordig, namen de benoeming aan en de keuze van 
een Voorzitter  liep vlot van stapel, daar  de Vergade-
ring zich onder  applaudissement vereenigde met het 
voorstel van den heer  J. . , om den heer 
C. n bij  acclamatie te benoemen. 

Bij  het aanhooren van het verslag der  Jury, door 
den Secretaris voorgelezen, bleek dat ten aanzien der 
prijsvraag voor  den betimmerden schoorsteenboezem 
aanvankelijk geen overeenstemming bestond tusschen 
de Jury en het Bestuur, tengevolge waarvan eene 
correspondentie heeft plaats gehad. Aan het ontwerp 

 werd door  de Jury lof toegezwaaid, 
maar  omreden dc bouwkosten daarbij  niet in het oog 
waren gehouden, lag het aanvankelijk in de bedoeling 
om zoowel aan dit ontwerp als dat, onder  het motto 

 ingezonden, een getuigschrift te geven. t 
Bestuur  gaf aan de Jury te kennen , dat eerstgenoemd 
ontwerp, al is er  weinig op de bouwsom gelet, niet 
in één adem kan genoemd worden met het mededin-
gende antwoord onder  het motto , en de Jury 
veranderde de uitspraak in zooverre, dat eene volle-
dige bekroning werd goedgekeurd. 

Als einduitslag werd medegedeeld, dat de heer  E. 
J. Niermans, student aan de Polytechnische school te 

, voor  beide prijsvragen bekroond was en wel met 
de zilveren medaille voor  het titelblad van het

 en met de bronzen medaille voor  het 
ontwerp van een schoorsteen met betimmerden boezem. 

p werd den heer  A. G. Jansen de bronzen medaille 
uitgereikt voor  de vervaardiging van het ontwerp voor 
een houten buitendeur, in 1882 bekroond; de heer 
J. . . Eindhout, die een zilveren medaille had in 
ontvangst te nemen, was niet verschenen. 

e Voorzitter  bedankte, na het uitreiken der  medaille 
aan den eerstgenoemde, den heer  Cuypers voor  de vele 
moeite, die hij  zich gegeven heeft om de medaille te 
ontwerpen en het Bestuur  in deze zaak terzijde te staan. 

Bij  de behandeling der  begrooting voor  1883 werd 
eene kleine discussie tusschen den heer  Stoeller  en den 
Penningmeester  gevoerd over  de kosten van verzending 
van het  de begrooting werd 
voorgelezen en zonder  stemming enbloc aangenomen. 

t plan om het  voortaan gratis aan de 
leden te zenden werd daardoor  verwezenlijkt. 

e Vergadering vereenigde zich met het voorstel van 
den Voorzitter, om de aanstaande September-bijeen-
komst te Amsterdam te houden; die plaats is daarvoor 
niet alleen op den rooster  aangewezen, maar  verdient 
bovendien aanbeveling met het oog op de Tentoon-
stelling. 

e vergadering werd daarna gesloten. 

n volgenden dag, g 31 , werd in 
hetzelfde lokaal des middags na 2 uren de Vergadering 
opnieuw geopend. n de eerste plaats werd aan de 
orde gesteld het voorstel van 50 leden tot wijziging 
van de artikelen 19, 20, 21 , 22, 23, 24 en 56 der 
wet, met uitzondering van het laatstgenoemde allen 
betrekking hebbende op de verkiezing der  leden van 
het Bestuur. e Voorzitter  las het rapport der  Com-
missie, door  het Bestuur  daartoe benoemd, en stelde 
de Vergadering ook in kennis met de meening van 
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den heer l J. Sanches , die als lid dier  Commis-
sie in de minderheid bleef. 

e discussie werd geopend door  den heer  Sanches, 
die van meening bleef, dat de Afdeelingen over  be-
langrijk e onderwerpen, waaronder  de benoeming van 
Bestuurders, moeten gehoord worden. Om die reden 
was hij  voor  het denkbeeld, alle leden in staat te stellen 
aan de stemming deel te nemen en alles te doen, 
wat strekken kon om de deelneming zoo algemeen 
mogelijk te maken. 

e heer n stelde zich op een geheel ander 
standpunt en wilde de Algemeene Vergadering het 
recht geven de Bestuurders te kiezen. Spreker  wenschte 
tot de vroeger  gevolgde wijze van benoeming terug te 
keeren en zette de voordeden van deze wijze van 
handelen uiteen. Om die reden was hij  tegen de 
voorstellen, die thans in behandeling kwamen. 

t Bestuurslid Cuypers sloot zich hierbij  aan en 
de heer r  bracht in herinnering, dat het nu 
reeds tweemaal gebleken is , dat verandering van de 
bestaande wetsartikelen noodzakelijk is; zoowel in het 
vorige jaar als gisterenavond is het gebleken, dat 
de candidatenlijsten door  de Vergadering moesten wor-
den aangevuld en dat ten slotte personen gekozen wer-
den , die bij  de eerste stemming niet in aanmerking 
kwamen en geene 15 stemmen op de oorspronkelijke 
stembrietjes op zich konden vereenigen. 

Na eenige bespreking werd besloten het voorstel-
Sanches, als zijnde niet ingediend in den bij  de wet 
vastgestelden vorm, buiten behandeling te laten, waar-
door  de discussie werd overgebracht naar  het voorstel 
der 50 leden. 

e heer n verdedigde opnieuw de vroegere 
redactie der  artikelen, die betrekking hebben op de 
keuze van Bestuurders ; al bedraagt het aantal personen, 
die de vergaderingen bezoeken, nog niet het '/,,, deel 
der leden, moet aan de Algemeene Vergadering het 
recht gegeven worden het Bestuur  te benoemen, daar 
zij  het belangstellende deel der j  vertegen-
woordigt. e heeren Wolter  en Sanches namen aan 
de discussie deel, waarop ten slotte besloten werd de 
artikels te behouden met deze wijziging, de bepa-
ling van 15 stemmen, opgenomen in de artikels 20 en 
22, te doen vervallen. e aanvulling van art. 56 met 
de bepaling, dat wijzigingen van enkele bepalingen der 
wet ook  werd daarop 
goedgekeurd. 

e heer  Sanches verzocht aanteekening in de notulen, 
dat hem niet werd toegestaan zijn voorstel te behan-
delen en zag een nader  voorstel om den termijn van 

 weken, in art. 19 genoemd, in  te verande-
ren , met een goeden uitslag bekroond. 

e heer n deed den Voorzitter  het verzoek 
voor  het vervolg de Vergadering met eenig preadvies 
te verplichten, waardoor  veel discussie vermeden en 
meer in den geest der  wet gehandeld zou worden, 
waarop hem door den Voorzitter  geantwoord werd, 
dat het eene quaestie van opvatting is, daar  de heer 
Cuypers namens het Bestuur  gesproken heeft. Na deze 
toelichting verklaarde de heer n zich dubbel 
voldaan. 

Alvorens het tweede voorstel tot wetsherziening te 
behandelen , werd het organiseeren van eene permanente 
tentoonstelling van bouwartikelen aan de orde gesteld. 

e heer n vond het plan kostelijk, maar heeft 
reeds in de Afdeeling Amsterdam als zijne meening te 
kennen gegeven, dat deze onderneming buiten de kas 
der j  moet blijven; trots de beste bereke-
ningen zouden de uitkomsten anders kunnen uitvallen, 
en dan staan / 60,000 op het spel en' heeft men zich 
van het gebouw in de g ontdaan. t 

is daarom, dat spreker  het voorstel deed, het genoemde 
huis te behouden en het plan uit te voeren buiten risico 
der kas; hij  betwijfelt de juistheid der  berekeningen 
en wenscht de zaak met eene subsidie te steunen. 
Vooral wat de kosten van den bouwgrond aangaat trad 
spreker  in eenige details. 

e heer  Stoeller  betwijfelde de financieele bereke-
ningen en wenschte de zaak rijper  te overwegen, waarop 
de heer  Vogel in bedenking gaf een der  leden van de 
Commissie, die deze zaak onderzocht heeft en het Be-
stuur  van bericht diende, uit te noodigen de Vergadering 
voor te lichten. e afdeeling 's-Gravenhage, die het 
voorstel ontving, had met belangstelling kennis genomen 
van de wijze, waarop de zaak was uiteengezet en daar-
voor  hare sympathie betuigd. Eene toelichting der 
Commissie zou de zaak, naar  sprekers meening, voor-
zeker  bevorderen. 

Aan de inlichtingen, daarop door  den heer  Wolter 
gegeven, ontleenen wij  de verklaring, dat het niet on-
mogelijk is in het midden der  stad een goed terrein 
voor  billijke n prij s te vinden, dat de inkomsten der 
tentoonstelling van 1882 in één maand ƒ 6 50 hebben 
bedragen en dat toen de prijzen zeer  billij k gesteld 
werden. 

l de heer  Vogel na deze toelichting de ver-
klarin g gaf gerust te zijn, was de heer n eene 
andere gedachte toegedaan. Onder  mededeeling, dat 
in de Spuistraat dezer  dagen twee bouwvallige pak-
huizen van 119 - oppervlakte voor  ƒ3 5000 of ƒ 3 00 
per - verkocht waren en opsomming van andere voor-
beelden, tot staving van zijne meening omtrent den 
prij s van bouwterrein in het midden der  stad, wilde 
hij  over  cijfers niet verder  debatteeren, daar  dit tot 
geen resultaat kon leiden. Spreker  noodigde het Bestuur 
naar  aanleiding van art. 59 der wet uit, eenig preadvies 
te geven. 

e heer r  bracht in het midden, dat de 
berekeningen niet fictief, maar  naar  een bepaald plan 
gemaakt zijn. 

e heer  Cuypers nam het woord om de denkbeel-
den van het Bestuur  mede te deelen; het rapport der 
Commissie geeft alleen een maatstaf tot beoordeeling, 
en de daarin ontwikkelde denkbeelden hebben volgens 
het Bestuur  levensvatbaarheid. j  moet op den 
voorgrond staan, een lokaal voor  tentoonstellingen en 
geen maatschappelijk gebouw te stichten, en deelt de 
Vergadering dit gevoelen, dan zullen daaruit nieuwe 
voorstellen voortvloeien. 

Nadat de heer r  den heer n opmerk-
zaam had gemaakt op de strekking van art. 59, die 
met deze zaak niets te maken heeft en door  den laatste 
alsnu op art. 54 werd gewezen, lichtte de Voorzitter 
de zaak opnieuw toe en werd er  door  eenige sprekers 
opgemerkt, dat eene stemming tot niets zou leiden, 
daar de Vergadering hare opinie kan uiten, maar 
nadere voorstellen moeten worden afgewacht. Aan het 
slot van deze discussie werd zonder  hoofdelijke stem-
ming uitgemaakt, dat het op den weg der j 
ligt eene tentoonstelling, als in het voorstel bedoeld 
wordt, te organiseeren en het Bestuur  uitgenoodigd de 
noodige stappen te doen, om dit denkbeeld door  nadere 
voorstellen te verwezenlijken. n antwoord op eene 
vraag van den heer  F. VV. van Gendt J.Gz. antwoordde 
de Voorzitter, dat de financiën bij  die voorloopige stap-
pen niet zullen gemoeid zijn. 

t tweede voorstel tot wijziging der  wetsartikelen 
gaf aanleiding tot eene vrij  uitvoerige bespreking, die 
tot uitslag had, dat de zaak bleef, zooals zij  was. e 
eenige verandering, die voor  het vervolg in het aan-
nemen van leden der Afdeelingen gebracht kan worden, 
is afhankelijk van het besluit, dat de Afdeelingen zullen 

nemen op een verzoek van het Bestuur  om de intro-
ductie van jongelieden van 18- tot 23Jarigen leeftijd 
toe te staan. 

e discussie over het belangrijke onderwerp der 
prijsvragen nam eene hoogst bescheiden proportie 
aan. e heer , die zijne denkbeelden in twaalf 
artikelen had ontwikkeld, stelde er  belang in, het 
gevoelen te kennen van het Bestuur, te meer, daar 
hem dit was toegezegd. Spreker  had de prijsvragen 
ter  sprake gebracht in eene Vergadering der Afdeeling 
Amsterdam en het Bestuur  had op zich genomen de
twaalf artikelen onder  de aandacht van het -
stuur te brengen. Nu is te dier  zake een rapport uit-
gebracht door  eene Commissie, wie gaarne dank wordt 
gebracht, maar in dit stuk worden kleinigheden be-
handeld en besproken, die weinig ter  zake doen. 
Vestigt men het oog op de prijsvragen, dan ligt het 
voor  de hand, dat de verhouding en wederzijdsche ver- j 
plichtingen der  uitschrijvers, beantwoorders en jury -
leden regeling behoeven. e heeren Van Goor, San-
ders en s hebben zich blijkens hunne geschriften : 
deze zaak levendig aangetrokken en nu schijnt het j 
op den weg der j  te liggen dat eene rege-
ling worde voorbereid door een preadvies van het 
Bestuur op de artikelen, door  Spreker  opgesteld, 
waarbij  de beschouwingen der  genoemde heeren wor-
den in het oog gehouden. g werd 
besloten. 

e heer n bracht daarop een woord van dank 
aan de Bcstuurderen, die zich gedurende het afgeloopen 
jaar  zoo goed hebben gekweten van hun taak; spreker 
uitte den wensch, dat ook de afgetreden leden van het 
Bestuur de zaak zullen blijven steunen en wees op de 
Tentoonstelling, waar  de bouwkunst artistiek en leer-
zaam is vertegenwoordigd; die zaak vordert de belang-
stelling der j  en spreker  gaf het Bestuur 
in overweging, een uitgewerkt rapport te dier  zake 
uit te brengen, niet het werk van één man, maar  dat 
van verscheidene Commissiën, die zich met het bouw-
kunstig deel zouden bezighouden en het rapport door 
tal van afbeeldingen zouden verduidelijken. e Ver-
gadering vereenigde zich onder  applaudissement met 
dit voorstel en stond een krediet voor  de daaraan ver-
bonden uitgaven toe. 

Na een afscheidswoord van den President, werd de 
vergadering gesloten. 

. 
 in  — t afbrokkelen van 

baksteenmuren wordt gewoonlijk aan de werking van hitte, 
vocht cn koude toegeschreven, maar volgens waarnemingen 
van den heer  l'ariz e speelt het weder  slechts een bijro l cn is de 
hoofd vernieler  een mikroskopisch diertje. j  heeft het roode 
stof van afbrokkelende muurstcenen met het mikroskoop on-
derzocht en bevonden , dat het voor  een groot deel uit zeer  kleine 
levende wezens bestaat. Een stuk uit het midden van een nog 
vasten steen vertoonde hetzelfde diertje, maar  ingcringcr  aantal. $ 

. 
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 BOC  Frères, E, S & C"., E i -m Z 
Ba

Z , 5 
Oostzeedijk ->iS,  " 

met garant ie. 
Geconstateerd door . 0. J. A. E T 

te Utrecht en andere autoriteiten e Nieuwe 
E P (wel te onderscheiden 

van S Zonncbrander) isbjjzonder ge-
schikt voor Woonkamers, Winkels, Scholen, 

s ens. Gasverbruik rui m een cent 
per uur  Teekeningen, prjjsopgaaf enz. bjj 

. C.  Jr . te Utrecht. 

B . , t e A r n h e m . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2<n 3<iin e n 4  n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

U N T E N 

- en , enz. 

Aanbesteding . 
 en S r 

gemeente  zijn voornemens, 
door  hunnen gecommitteerde, bjj  enkele in-
schrijvin g aan te besteden: 

t leveren en leggen van Gego-
ten n Spoelbuizen met Af-
sluiters en van Gegoten n 
Burrie s met , onder  bij -
levering van alle daartoe noo-
dige bouwstoffen, arbeidsloo-
nen, transporten, enz. 

e voorwaarden van aanbesteding zullen 
van heden ter  secretarie der  gemeente ter 
lezing liggen, en aldaar ii 0 per  exem-
plaar  vcrkrjjgbaa r  zjjn , terwjj l nadere in-
lichtingen te bekomen zjjn aan het bureau 
der gemeentewerken. 

e op zegel gestelde inschrjjvings-biljetten , 
ingericht overeenkomstig de algemeene voor-
waarden, moeten vóór of uiterlij k op Za-
terdag 9 Juni e. k. aan het s wor-
den bezorgd, terwjj l de opening daarvan 
aldaar op g den l l d "  Juni des na-
middags te 123/, uur  zal plaats hebben. 

Groningen. 80 i 188». 
Bun. en'Heih.: S. . S. , f. b. 
J)e .Secretaris: JACQUE S . 

E
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, 

-
en andere 

N 
voor , N 

S , enz. 
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 VAN A . 
S e d e rt !?->:$." » i r<*vetst i | (< l t e .  {.-1. >n<  m e t « i i v e r w e i i i e d t s i l l e s s. 

t t e A m s t e r d a m , A c h t e r  O o s t e i n de N ° . 4, b i j  het P a l e is v o or  V o l k s v l i j t . 

Uitgebreide handel in Bouwartikelen; nemen goederen ter  étalage en in depot. 
A * T  N &  C". Amsterdam. Achter Oosteinde, N: 4. 
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Ambachtsschool (e . 
Aan de Ambachtsschool te Uolterdam wordt 

tegen 1 Augustus of vroeger  verlangd een 
, om gedurende den 

voormiddag onderwjjs te geven in het 
rechtlijni g teekenen, op eene jaarwedde 
van ƒ800. Zj j  die voor  deze betrekking in 
aanmerking wenschen te komen, vervoegen 
zich voor 15 Juni a. s. bjj  den , 
bj j wien nadere inlichtingen te bekomen zjjn . 

 28 i . 
T . 

E G N". 23 G 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurrce-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij groote en kleine partijen. 

, \t
rn Stérrólype-lnriehliii g 

v a n G . J . , t e A r n h e m . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  l'lioioliilioicmiiltiv , 
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Ptotaatma-
graphie voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
ijjn e m i( lithig voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden 

e heer . U.  Cz., te Am-
ttenlam, heeft zich welwillend belast met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor Pli*i*liilios;raphlr , zonder 

prljsverhooging voor  de bestellers. 

P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 
. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt 
in weinige dagen een aantal teekeningen tc reproduceren, die volkomen en met de meeste' 
uistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

k . . 
Bj j P. A QTJTNT, te Arnhem, is verschenen de e aflevering van: 

Geschiedenis van de n 
n der  Arch i tec tuur , 

noon 

 voor de Bouwkunst aan de  School, te

t omstreeks JOO in den tekst gedrukte figuren en O staalgravuren. 
T w e e d e, veel vermeerderde en b i jgewerkt e d ruk . 

e uitgave geschiedt bij  inteekening in 10 afleveringen a ƒ1.75. 

. 

Van der 
C a , op 

LOONl 

L 

s , 
, 

, 

inden & Co. 
Zuiirighekb -

l 

Niet aangroeien-
de en rocstwe-
rendc Verven. 

Centrifugaal pom pen en Stoom hei jen 
T E P en TE . 

-
 Sj  TE . . l i l . 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

Beltweg N" . 3. 
. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 19J"  Juni 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  'et Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bij ' de e n te Ctrccht, van: 
Bestek No. 378. 

 ophoogen van een gedeelte 
spoorweg tusschen Borne en 
Almeloo. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens $ 25 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 1"' » Juni 1883 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J . VA N  te 
üutfen, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) cn door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 11*»Juni 1883, des voormiddags ten 
10 ure, uitgaande van Almeloo. 

Utrecht, den 30"" » i 18S3. 

Gecomprimeerde Asfaltwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 
Brag- en , , Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Ceraaswerend 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adre^eerer, aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of btj  den r 

. ü . . , Beekstraat  62, te Arnhem. 

i e  W. PATO N . 

S N &  C133. . &  J. , 
A V E N U E  27.

. , bekroond op

tl^tfZ^J^^
, , , enz. enz. Bickerstraat 

s op aanvrage verkrijgbaar. | . 

 & , 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, liegrootinueii en Aanleg 
VAN 

Cent ra al verwarm ing Sc Ven t ila tie-
h tingon, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beete 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen, Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasoh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

et

r  V. \V. V A N T TGs. 
Bureau der e van Architectur e et Amicilia : fA X , 

C. S S en A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den , Prinsengracht 851 te Amsterdam, 

All e andere stukken en advertent iën aan hel Bureau ran  Opmerker^ 
t X 0 . 28 te Arnhem. 

.V.'.W. 
T /2.25 per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bil 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
ƒ 7.50 en ë f 9.—, hij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsuomnier, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend hij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N VA N T . 

Zondagmorgen den 17 Juni a. s. zal vanwege het 
Genootschap de tweede schetstocht worden gehouden 
met het doel, volgens art.  der  wet, belangrijke 
bouwwerken naar de natuur te schetsen. 

e tocht zal weder  zijn naar , wegens de 
vele belangrijke bouwwerken daar  aanwezig. 

n leden worden uitgenoodigd aan dezen tocht 
deel te nemen , en zich te vereenigen aan het Centraal-
station te Amsterdam, teneinde met den trein van 
c  uur  's morgens te vertrekken, e terugkeer uit 

m is  uur  namiddag. 

de 1 ste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

t bij 6. W. van de Wiel & Cu., te . 

 et G 
VA N N 

 VA N T W 

t jaar  dat wij  thans beleven , is zonder  twijfel bui-
tengewoon merkwaardig door  het groot getal tentoon-
stellingen , die overal geopend zijn of het nog moeten 
worden. Al wie de couranten dagelijks doorbladert 
weet, dat hier  eene wereldtentoonstelling wordt gehou-
den ; daar  eene op het gebied der  visscherij; ginds 
eene aan de hygiëne gewijd; op eene andere plaats 
nog aan de schoone kunsten , enz., zoodat men voor 
iederen stand en naar  ieders smaak wat aantreft. t 
is dus niet alleen eene goede gelegenheid om wat te 
zien, maar tevens om wat te leeren, daar men de 
voorkeur  kan geven aan deze of gene, welke het meest 
met onzen handel, wetenschap of kunst overeenstemt. 

n de goede stad onzer  inwoning is er  dit jaar  ter 
gelegenheid der - en Uitvoerhandel-tentoon-
stelling heelwat te bewonderen op het gebied der 
schoone kunsten; zelden zag zij  binnen haar  gebied 
eene zoo prachtige verzameling schilderijen. Zonder 

twijfel nooit eene dergelijke op het gebied der  beeld-
houwkunst. 

Behalve het getal beelden, die men op de kunst-
afdeeling der e Tentoonstelling kan aanschou-
wen en bewonderen , heeft de e der  Panorama-
maatschappij  dezerdagen de deuren harer  keurig in-
gerichte en voor het doel goedgeschikte kunstzaal 
geopend en aan kunstliefhebbers eene ware verrassing 
en kunstgenot voorbereid. 

Niet zonder eenige spanning hadden wij  de opening 
tegemoetgezien , en wij  kunnen met genoegen ver-
klaren, dat onze verwachting is overtroffen geworden. 

n treft er  kunstwerken aan van Fransche, -
sche, , Belgische en Nederlandsche meesters, 
en het zal den beminnaar  der  vaderlandsche kunst niet 
weinig streelen, wanneer wij  naar  onze bescheiden 
meening durven verzekeren, dat de Nederlandsche 
beeldhouwers er  de kroon spannen. 

Een prachtig en meer  dan levensgroot beeld, Per-
seus voorstellende, rustende op zijn zwaard na de over-
winning op , is van eene grootsche opvatting 
en breede behandeling. t hoofd , hoewel een wei-
nig aan de  van Paul s herin-
nerende , is zeer  schoon van houding en uitdrukking . e 
draperie is minder  gelukkig en zou met wat breedere 
behandeling het beeld een nog grootscher  aanzien ge-
ven. e linkerkni e schijnt ons een weinig te dun. 

Een ander  Nederlander, de heer  Stracké, heeft vier 
marmeren busten en eene terra-cotta basreliëf gezon-
den , waaronder  het beroemd e en Wolmet, die ons 
minder  gelukkig schijnt. Verder eene Elorentijnsche 
schoone, die ons wel wat zwaar  van behandeling voor-
komt , en eene prachtige Sarah, welke zeer  streng van 
opvatting en tevens schoon van uitvoering is. e 
basreliëf: „Een kat in angst", is eigenaardig gevonden. 
n de uitvoering erkent men een ware meesterhand. 

Orion, van den heer  Van , is eene goede 
schepping, aardig van lijn , maar  eischt een weinig 

http://Vi.HI
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meer  zekerheid van vormen; het achterhoofd ont-
breekt. 

Paul cn Virginie , van den ontslapen kunstenaar . 
, is van eene goede groepeering, maar tevens 

droog en hard uitgevoerd. 

e spreekt dc poes?"  van mevrouw Stracké, is erg 
stijf cn weinig bezield. Enkele détails zijn goed ge-
vat. e handen hebben den schijn op de natuur 
afgegoten te zijn. 

Onder de e inzenders bevindt zich voor-
eerst de heer  Altin i uit , met een kolossaal lig-
gend beeld, de Slaap voorstellende, hetwelk ons niet 
gelukkig voorkomt; behalve de niet onaardige lijnen 
van het geheel, is het armoedig cn kleingeestig van 
bewerking. t hoofd, dat aan de slaven van l 
Angelo doet denken , is toch niet nobel; de lendenen 
zijn te smal, naar  evenredigheid der  kolossale schouders. 

Niet beter  is „ d op 't oogenblik dat hij  den 
strij d aanvaardt met Goliath"  van denzelfden meester. e 
compositie is tamelijk smakeloos cn de vlccschpartijcn 
zijn veel te rond cn tc karakterloos. Zijn e „Susanne 
uit het bad komende"  kan ons evenmin bekoren. t 
geheel is zwaar cn onedel van vorm. Beter  kunnen 
wij  ons verzoenen met zijn marmeren beeld „Overpein-
zing" , hetwelk zeer  streng van opvatting is. Een 
weinig meer  eenvoud in dc draperieën was wenschc-
lijker . t hoofd is edel cn schoon van uitdrukking . 

, door  Fcurstcin van , is een aller-
liefst beeldje, even gelukkig van lijnen als van vormen. 

e houding is zeer  bevallig en vol uitdrukking .
gelaat is echt onschuldig.  beeldje schijnt eene 
der best geslaagde van dc tentoonstelling te wezen -
curius" , van denzclfde, is, hoewel niet slecht van 
allooi, wat kleingeestig van uitvoering. 

c "  , van Corbellini , is een 
beeld vol aantrekkingskracht voor het publiek, maar 
welks eenige en trouwens geringe verdienste bestaat 
in de uitvoering. t hoofd staat niet goed op de 
schouders. 

 „Toilet" , door  Bottinelli , marmer, heeft 
weinig aantrekkelijkheid cn kan op weinig artistiek 
schoon roemen. e draperieën zijn met weinig smaak 
geplooid.  hoofd is tamelijk triviaal . n het geheele 
beeld zit een streven naar  aantrekkelijkheid, dat den 
kunstkenner  niet kan verleiden. Beter  zouden wij  ons 
kunnen vcrecnigen met zijn „Genius der  Poëzie", welke 
nog al verdienstelijk is. 

, van , is een beeld, dat weinig oor-
spronkelijkheid bezit. Beter  is zijne buste van Ophelia. 

 gelaat is ideaal schoon; meer  eenvoud inde coif-
fure en andere details zou het geheel oneindig doen 
winnen. 

e , van Pendiani , is tamelijk 
stijf van houding, maar  goed van uitvoering. Pereda 

) geeft ons twee marmeren en twee halfmarme-
ren busten met bronzen hoofd te aanschouwen, die 
zeer  verdienstelijk zijn. e twee kleine Afrikanen al-
thans zijn grondig bestudeerd en voldoen zeer  goed. 

„Vraag "  en „Antwoord" , van a uit , zijn 
twee goedgeslaagde bustes, zoo ook „Piro t en Pirret" , 

van Tempra . „Ascolia" , van Trabacci , 
is een goed met finesse getoetst beeldje. 

s in het biczenkorfje" , van Gerhard , 
is een vri j  goed geslaagd beeld.  hoofd der  vrouw 
is geene Egyptische type, wat, dunkt ons, hier  toch 
het geval moest zijn. 

e „Bloemengietster", van denzelfden meester, is 
gracieus en goed gedrapeerd. r  kunnen wij  zijne 
„Bachantc"  bewonderen. 

e e Baadster,"  van n , 
van , zijn twee nogal natuurlij k opgevatte 
terra-cotta beeldjes. 

„Goede vrienden", van Gautherin (Parijs), kan ons 
niet in verrukkin g brengen. t zou meer het geval 
wezen met „Amor "  , van , dat eene zeer 
geestige, oorspronkelijke en gevoelvolle schepping is, 
die ons het ganschc karakter  der  Fransche school 
wedergeeft. Ofschoon lichtzinnig van opvatting, draagt 
het toch een breed en grootsch karakter. e uitdruk -
king des gelaats stemt zeer  goed overeen met het 
innerlijke , dat het gehcele beeld bezielt. 

Ziedaar in korte trekken het merkwaardigste, wat 
ons deze tentoonstelling tc aanschouwen geeft. Eenige 
andere voorwerpen zijn cr  nog te bezichtigen; maar 
het streven van deze is meer  een handelsvoorwcrp, dan 
een kunstgewrocht voort te brengen. Wij  kunnen ze 
dan ook stilzwijgend voorbijgaan. 

n aanmerking genomen, dat, zooals wij  bij  het 
begin van dit verslag zeiden, er  nog een groot getal 
beelden in dc g der e Tentoonstel-
ling zijn, is dit toch eene goed geslaagde verzameling, 
voor het totstandbrengen waarvan de e der 
Panorama-maatschappij  alle eer  en lof toekomt. En 
het ware wcnschelijk, dat zij , daar  deze eerste proef 
zoo gelukkig is uitgevallen, aangemoedigd werd, om 
er bij  een eerste gelegenheid eene nieuwe te organi-
seeren. t is zonder  twijfel een uitstekende wijze 
om den kunstzin onder het publick te verspreiden, en 
de Nederlandsche beeldhouwkunst te verheffen. 

B. 

ONZ E E . 

Onder de vele maatregelen tot uitbreidin g van zijn 
werkkring , die het Genootschap „Architectur a et Ami -
citia"  ten vorigen jare in zijn nieuwe wet voorschreef, 
is zeker het instellen van vaste schets- of wandeltoch-
ten niet een der  onbelangrijkste. Niet alleen dat 
deze tochten den deelnemers gelegenheid geven hand 
en oog te oefenen, en nader  kennis te maken met 
vele belangrijke gedenkstukken der  oudheid, maar zij 
werken ook krachtig mede tot versterking van den 
broederband, waarop het tweede deel van 's Genoot-
schaps schoone leuze doelt. 

e eerste schetstocht, laatstleden Zondag onder  be-
gunstiging van bijzonder  fraai weder  ondernomen, mag 
in allen deele geslaagd geacht worden. Een niet al 
te groote warmte, gepaard aan een zoele bries, deed 
velen opgaan naar het Centraalstation, vanwaar het 
gezelschap na een twinti g minuten sporens in de 
schoone Spaarnestad aankwam. 

Tal van interessante geveltjes werden geschetst, tot 
niet geringe verbazing van s deftige bewoners. 
Gelukkig ondervond men geen hinder van de straat-
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jeugd, en menigeen ontdekte, tot zijn verbazing, dat 
men, zelfs al heeft men nooit geschetst, toch binnen 
een zeer  kort tijdsverloop reeds waardig met het pot-
lood leert omgaan. 

Ten slotte was de schilderachtige Amsterdamsche-
poort het doel van onze schetsen, die ieder op hun 
manier  dit karakteristieke bouwwerk weergaven. 

Na tegen het vallen van den avond nog eenige ge-
notvolle oogenblikken in den t tc heb-
ben getoefd, toog het gezelschap, zeer  tevreden over 
zijn weibest eden achtermiddag, huiswaarts. t schet-
sen was zoo in den smaak gevallen, dat dc aanwezi-
gen besloten, bij  gunstig weder, 17 Juni weder een 
dcrgelijken tocht tc organisceren, aan welken zeker  door 
velen zal worden deelgenomen. 

(A.etA.) E T N . 

Wanneer men als vreemdeling de hoofdstad van 
Gelderland bezoekt en door  stad en omstreken dwaalt, 
bemerkt men, ook zonder  kunstkenner te zijn, dat er 
een groot contrast bestaat tusschen dc schoonheid, die 
de natuur en dc schoonheid, die de kunst te aan-
schouwen geeft. Zoo weelderig en prachtvol overal de 
natuur  haar  rijkdo m tentoonspreidt, waar het oog 
zich wendt, zoo arm en smakeloos is de kunst ver-
tegenwoordigd. t is, als wilde men hier  een con-
trast formeeren , om de natuur nog meer  in alle pracht 
te doen uitkomen. 

t recht zou men, op kunstontwikkeling doelende, 
de welbekende dichtregelen van Tollens kunnen aan-
halen en uitroepen: 

g oord 
d van eiken zegen", 

want dc weinige goede producten op kunstgebied 
zijn zoo schaars voorhanden, dat men ze inderdaad 
met den vinger zou kunnen aanwijzen. Vanwaar  zijn 
die toestanden geboren, vraagt men zich af, en waar-
om is daarin bij  den toencmenden kunstbloei, dien wij  in 
bijna alle steden van ons land waarnemen, zoo weinig 
verandering gekomen? Om een en ander  nader toe tc 
lichten, moet men een paar  tientallen jaren teruggaan cn 
den toestand van Arnhem in die dagen zich voor  oogen 
stellen. 

Arnhem was toen eene stad met ongeveer  33000 
inwoners, en begon zijne ontwikkeling en uitbreidin g 
te krijgen. Telken jare steeg het bevolkingscijfer, min-
der door  handel of fabrieken, dan wel door  hare gezonde-
ligging en schoone omstreken, waardoor  velen, door 
moeder  Fortuna begunstigd, zich hier  vestigden cn er 
al meer cn meer behoefte kwam aan goede woonhuizen. 

e meeste thans bebouwde gedeelten waren nog 
schaars van huizen voorzien , en de ligging van de-
stad leende zich het best voor  eene uitbreidin g naar 
de zijde der  dorpen Velp en Westervoort. 

r  cn daar  werden reeds goede sommen besteed 
om een huis of buitentje machtig te worden, en daar 
verscheen, als een machtige factor, dc zoogenaamde 
speculatie-bouwwoede met hare trawanten en volge-
lingen , die zich van dc meeste bebouwbare terreinen 
als om strij d meester  maakten , grachten dempten, per-
ceelen weder  verkochten of bebouwden met producten, 
ontstaan uit samenmenging van hout, riet, glas cn 
steen , en die wij  tot op den huidigen dag voor ons 
zien op singels en pleinen, als zooveel toonbeelden van 
onkunde cn gebrek aan goeden smaak. 

Zeer  weinige zijn de huizen, destijds door  mannen 
van kennis gebouwd.  was dc kunstenaar, die voor 
het minste geld, in den kortst mogelijken tijd , het groot-
ste en hoogste huis kon bouwen, en juist de proef 

wist te geven van de grenzen van weerstandsvermogen 
der materialen. 

n die dagen stegen de looncn cn materialen , en er 
heerschte zoogenaamde weelde onder dc arbeidende 
klasse, die zich bij  opbod aan den mecstbctalcndcn 
patroon verhuurde. Wat slechts even gereedschap 
kon hantecren, greep naar  truffel cn schaaf cn diende 
zich als volslagen werkman aan, zoodat het hand-
werk niet vooruitging. s behoefden slechts 
steenen op elkaar tc stapelen, verband was niet meer 
noodig. Gevoegde gevels wérden onpractisch genoemd, 
alles werd van boven tot onder  besmeerd met Portland-
cement in allerlei qualiteiten — die dekmantel voor 
alle kwalen en fouten — dat in de wereld verscheen als 
het  van dc tegenwoordige dagen. Ornemen-
ten van Portlandsche cement „gebeeldhouwd"  , op de 
meest wanstaltige wijze aan dc gevels geschroefd en 
van dc zonderlingste conceptie, misvormden het geheel 
nog meer, cn de weinige kunstsmaak van het publiek 
werd verstikt door het zien van al die gewrochten. 

e kunstproducten op dc pleinen bij  het station 
staan als stomme getuigen van deze regelen cn roepen 
den bezoeker van Gelderland's hoofdstad het eerste 
welkom toe. Proportieleer  en constructieleer  waren over-
bodige zaken, en een van dc meest in 't oog loopende 
producten van die dagen, in de nabijheid van het sta-
tion gelegen, werd nog voor  weinige weken voor ccn 
goede som aan een speculant verkocht, die van den 
grooten steenklomp met ramen twee huizen liet ma-
ken, waarbij  door den architect in zijn kinderlijke n een-
voud en onwetendheid, om tot een zuivere verdeeling 
tc geraken , op een overdekt balkon aan den voorgevel 
ccn halfsteens muur  werd geplaatst als scheiding. Zeer 
terecht practisch opgelost; er  ontbraken hier  nog aan 
de geijkte glasscherven om het overklimmen te beletten, 
cn het effect zou volmaakt zijn. 

d werden singels en pleinen bezet, en 
daarna kwam de Velperweg, een der  schoonste straat-
wegen, aan dc beurt. e werd links cn rechts bebouwd 
met villa' s cn woonhuizen, die niet bijdroegen om het 
effect tc verhoogen, en nog in het afgcioopen jaar 
werden daar  door een speculant op een klein stukje-
grond in de nabijheid van het heerlijk gelegen Beeken-
kamp eenige villa' s gebouwd, die werkelijk zeldzaam zijn 
in Nederland, en waarvan ik gerust durf zeggen, dat zij  in 
een wijk bewoond door  de arbeidende klasse een droevig 
figuur  zouden maken , cn een duidelijk bewijs gaven 
dat hij , die zich het vaderschap dezer  kinderkens toe-
eigende , weinig gevoel had voor de schoone natuur 
in die omstreken , om haar  door  dergelijke wangedroch-
ten te ontsieren. t ware tc wenschen dat het publiek, 
door ze niet te bewonen , het doodvonnis daarover 
uitsprak. 

Gelukkig dat in die jaren ook enkele goede gebouwen 
verrezen , als Buiten-sociëteit, Groote-sociëteit, -
museum , Archief, cn de enkele villa' s en woonhuizen, 
die door  andersdenkenden werden gebouwd op den 
nieuw aangelegdcn Boulevard cn langs den Utrechtschc-
en den Velperweg. 

Ook in dc stad verrezen eenige degelijke huizen cn 
werden de hoofdstraten met goede winkelpuien voor-
zien. n het nabijgelegen Öosterbeck werden ook 
aan don straatweg betere villa' s gebouwd, een bewijs, 
dat een groot deel van het publick meer  smaak voor 
kunst begon te krijgen. Jammer genoeg, dat deze de 
kleine minderheid uitmaken en dat de overgroote meer-
derheid zich bij  het uitvoeren van bouwwerken nog 
bedient van timmerlieden en metselaars als architect, 
die meencn dat het aanschaffen van een patent als 
zoodanig ook de capaciteiten medebrengt, en die met 
een nooit te gelooven vrijmoedigheid den critischen 
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schepter  zwaaien over  alles, wat zij  persoonlijk niet 
hebben getimmerd, daar  het woord „ontwerpen"  hier 
verkeerd zou zijn toegepast. 

e Utrechtscheweg , die vroeger  ter  linkerzijd e uit 
een waar  lusthof bestond, is thans ook tot dichtbij  de 
Buitensociëteit volgebouwd met huizen, afgezet met 
Portlandsche cement, die langzamerhand verrezen, 
allen op elkaar  gelijken en den stempel dragen van 
de meesterhand, die hun het aanzijn schonk. 

t laatste perecel, de wereldberuchte vill a , 
heeft tot heden alle bezweringen en voorzeggingen ge-
trotseerd en staat nog onwrikbaar  pal, terwij l het des-
tijd s hernieuwde muurwerk, tot steuning van het fameuse 
talud, aan welks krui n het gebouw staat, jaar  in jaar 
uit het hoofd een weinig meer  naar  de moederaarde 
neigt, en de architect reeds voor  eenige jaren, kort 
na de voltooiing, dc zware trekankers met houten 
kasten heeft bekleed, om het inpersen in de muren aan 
het gezicht te onttrekken. Zeker  een poging om het 
groote publiek , maar  toch zeker  niet zich zelf, in slaap 
te wiegen over  de toekomst van dit allerslordigst cn 
inconstructief vervaardigde bekleedingswerk. 

e kunstenaar, die dit werk heeft gemaakt, scheen 
zes jaren na het bouwen van den n niet veel wijzer 
te zijn geworden, daar  hij  in den strengen winter  van 
1879—1880, bij  het bouwen van een paar  woonhuizen, 
den strij d waagde tegen de onwrikbar e natuurwetten, 
omtrent uitzetting van water  bij  bevriezen, en meende 
een uitvindin g te hebben gedaan, die het mogelijk 
maakte, steeds en onder  de strengste vorst te metselen. 
Gloeiende steenen en warm bereide mortels werden 
aangewend om het gebouw onder  de kap te brengen, 
en spoedig bleek ook, dat deze nieuwe theorieën niet 
opgingen > t o e n m e t het invallen van den dooi genoemde 
perceelen met donderend geweld instortten. e ruïne, 
die nog versch in het geheugen ligt van menig Arn -
hemmer, gaf ook een onweerlegbaar  bewijs hoe 's mans 
verlicht brein over  ankers en metselverband dacht, en 
zeker  had hij  nooit gedacht, dat het publiek zoo spoedig 
de ankervrij e balkkoppen zou te zien krijgen. t 
zulken personen niet het recht ontzegd worden om ar-
chitect te zijn, en ware het niet wenschelijker, dat 

- en stedelijke n paal en perk stelden 
aan dergelijke wandaden, waardoor  het vertrouwen ge-
schokt en, last not least, het publiek in gevaar  wordt 
gebracht ? Waarom niet, evenals op de uitoefening van 
vele vakken, op dat van architect wetten gemaakt en 
van e gediplomeerden alleen het recht 
toegekend ? Wat zou er  van de menschheid worden, 
indien ieder  naar  hartelust op medisch terrein kon 
practiseeren ? k ben overtuigd dat de geleerden als 
paddestoelen zouden verrijzen, want ook dan zouden 
de welbekende dichtregelen van toepassing zijn: 

Gefï lhr l ic h ist's, den u zu wecken, 
Verderblic h ist des Tigers Zahn ; 
Jcdoch der  schrecklichste der  Schrecken 

s ist der h in scinein VVahn. 

Wanneer  wij  onze wandeling naar  Velp voortzetten, 
zien we tot onze geruststelling, dat er  werkelijk verbete-
rin g is te bespeuren. Nauwlijk s hebben wij  nog den treu-
rigen indruk vergeten, dien het gedeelte straatweg, bij 
de zoogenaamde Plattenburg gelegen, op ons heeft 
gemaakt, of daar  verrijst voor  ons oog het nieuwe ge-
bouw van den Planten-en-Vogeltuin, dat gelukkig door 
betere verhoudingen cn aangenamer vormen ons meer 
moed geeft, de wandeling te vervolgen. Tot Velp toe 
heeft men een afwisseling van goede en minder  goede 
villa's, totdat we het dorp doorgaande , tegenover  den 

g een uitroep van verbazing niet kunnen weer-
houden. 

r  verrees in het voorjaar  van 1880 een blok 
woonhuizen met veranda's, die werkelijk den naam
niet verdienen, en het maakt den indruk , alsof de 
schepper eens iets nieuws heeft willen voortbrengen. 

Waar hij  zijn voorbeeld heeft gezocht, is ons niet 
recht duidelijk , maar  kaplijnen schijnen hem een doorn 
in het oog te zijn geweest. 

Waarom niet dergelijke huizen soliede en eenvoudig 
gebouwd , met net gevoegde gevels, streksche of an-
dere bogen boven de ramen met sluitsteenen, verder 
geen ornementen , dan zoude men met gerustheid kun-
nen zeggen, dat ze er  frisch en net uitzagen, en 
werkelij k zouden bij  een goede verhouding der  ramen 
en dito kroonlijst-profiel , die huizen een beter  effect 
maken dan de alom heerschende zucht om alles met 
krullen en consoles van de slechtste vormen te belasten, 
en daardoor  het bewijs te leveren van totaal gebrek 
aan esthetisch gevoel. t zou trouwens dien personen 
nog te vergeven zijn , ware het slechts dat zij  dan door 
het bouwen van soliede huizen bewezen goede practici 
te zijn , maar  hierin faalt ook het meerendeel. 

Balken, muren, kapspanten enz. bewijzen ook meestal 
na eenige jaren, dat de minieme afmeting, die ze 
verkregen hebben, nog te zwak blijk t voor  de kleine 
belasting. 

Scheuren in gangen en portalen en geheel gescheurde 
gevels behooren dan ook in onze nieuwe speculatie-
wijken tot de orde van den dag, en het is een schoone 
uitzondering, wanneer  zij  dit bewijs van wankelbaarheid 
niet vertoonen. 

r  genoeg over  het schoone cn constructieve. 
Ook wat aanlegen plaatsing betreft ziet men hier  vele 
voorbeelden van totale mislukking, die wij  echter  in een 
tweede verslag als vervolg hierop zullen mededeelen, 
om dan tevens de nieuwere gebouwen te behandelen. 

F. 

. 
V . 

Er rest mij  nu nog eene zaal van de e 
afdeeling ter  bespreking, en wel die, waar  onze vader-
landsche meubelmakers hun producten tentoonstellen. 
Ongelukkig zijn nog verscheidene inzendingen door 
een geheimzinnig doek aan den nieuwsgierigen blik 
des bezoekers onttrokken, zoodat dit overzicht niet op 
volledigheid aanspraak kan maken. 

e inzending van Gebr. Van m is fraai van 
bewerking, doch het tentoongestelde mist ten eene-
male  PCvenals zoovele Nederlandsche kunstindus-
trieelen, schijnt ook deze firma  te meenen, dat men 
stijlvol wordt door  het opeenstapelen van allerlei orne-
ment, liefst aan de minst strenge kunstperioden ont-
leend. 

t vertrek van Gebr. Van m daarnaast doet 
zien, dat men zeer  goed een fraaie bewerking aan 
karakteristieke stijlvormen kan paren. Er  heerscht 
in dit vertrek een soberheid, die, na de overlading 
van daareven, het oog weldadig treft. Wilde ik een 
aanmerking maken, het zou zijn omtrent de bewerking 
van de onderste gedeelten der  kolomschachten, die ik 
niet goed geslaagd vind. 

t draaiwerk uit o is een karakteristiek 
staaltje van de kunstnijverheid, zooals de Nederlanders 
die gedurende de geheele negentiende eeuw begrepen 
hebben. e bewerking paart zich daar  aan afge-
zaagde rococo motieven. 

Een schoone uitstalling is die van den heer -
noy. Zij n gemonteerde antieke en moderne porseleinen 
en fayences zullen een sieraad voor  ieder  vertrek zijn. 

t monteeren is vooral dan gepast, wanneer  een 
voorwerp eenigszins beschadigd is , wat de monture dan 

kan bedekken. Armluchters, kroonluchters, lampen, 
enz. worden op deze wijze van vazen en borden ge-
maakt. 

Of de zaken, die de heer  Cossa inzond, wel Neder-
landsch fabrikaat zijn, betwijfel ik. Zij n ze het, dan 
zou het een bewijs leveren, dat onze kunstindustrie 
wel wat smaakvols leveren kan. Zoowel de kastjes, 
bronzen en andere kunstvoorwerpen zijn van een goe-
den smaak. 

e firma  Becht en k toont, dat zij  met haar 
tij d mede wil gaan. Zoowel haar  gasornementen als 
geïmiteerde bronzen doen zien, dat zij  tracht, door 
het verkrijgen van goede modellen haar  fabrikaat een 
meer  artistiek cachet te geven. 

Eenige meubelen in notenhout van de firma n 
voldoen goed, en als ik nu nog met een waardeerend 
woord gewaag van de kerkborduurselen van de firma 
Stoltzcnberg te , geloof ik , dat ik aan het 
einde van mijn taak als verslaggever, wat de -
landsche afdeeling betreft, gekomen ben, en niet veel 
vermeldenswaardig zal hebben overgeslagen. s nu 
naar  België. 

Wat is een vergelijking met onze zuidelijke naburen 
voor  ons toch beschamend! t kleine koninkrijk , 
dat door  de schatten, die bet in zijn bodem bezit, een 
industrie zag geboren worden, die op de wereldmach-
ten een eerste plaats inneemt, heeft ook hier  zijn rang 
willen ophouden en is daarin bijzonder  goed geslaagd. 

e drie vakken van de hoofdgalerij, die het in bezit 
nam, zijn smaakvol versierd. n ziet men een 
doorschijnend koepelgewelf, afwisselend met de pro-
vinciewapens en den Brabantschen leeuw beschilderd, 
terwij l bovenaan, tegen de wanden doorloopende, rij k 
in kleuren geschilderde friezen, voorstellingen van nij -
verheid en kunst, zijn aangebracht. e figuren dezer 
friezen zijn wellicht wat klein voor  de hoogte, waarop 
zij  zijn aangebracht, maar  het geheel is zeer  decora-
tief. Geborduurde banieren, met heraldieke emblemen, 
zijn opgehangen, en verhoogen het rij k effect van het 
geheel. 

e zijzalen zijn deels met geschilderde wapens, 
deels met opschriften in kartels gesierd, en deze schil-
deringen kunnen ons doen zien, hoeveel meer  smaak 
er  in Zuid-Nederland heerscht dan bij  ons. 

 midden van de Belgische afdeeling der  hoofd-
galerij  wordt gevormd door  het paviljoen van de Com-
pagnie des Bronzes te Brussel, dat, zoo ik mij  niet 
vergis, ook indertij d te Parijs dienst deed. 

t is zeer  sierlijk van teekening, en de keurige 
collectie brons en cuivre poli is een opmerkzame be-
schouwing waard. Zoowel de sierlijk e vormen als de 
keurige bewerking dient geprezen. 

l de tentoongestelde toiletten mij  maar  weinig 
aantrokken, ging ik ze toch eens zien, en vond daar 
toevallig een paar  nichtjes staan, die er  maar  niet 
genoeg van konden krijgen , en ook mij  in hun be-
wondering wilden doen deelen. 't Gelukte haar  echter 
niet, en ik richtt e mijn schreden naar  het prachtige 
Gobelin van Braquenii, „Philip s de Goede die de 
Oostersche gezanten ontvangt." 

 is zoo fraai van bewerking, dat men zou wanen 
een schilderij  voor  zich te zien, en houdt den roem der 
aloude Vlaamsche weefkunst met glans op. 

Aan de overzijde stalt Jules e een gobelin uit, 
dat een zeer  geslaagde en op groote schaal vervaar-
digde reproductie van het titelblad van Tirion , „Tegen-
woordige Staat der  Vereenigde Nederlanden", te zien 
geeft. t komt mij  voor, dat dergelijke allegorieën 
zich bijzonder  voor  reproductie in tapijtwer k leenen. 

t aardewerk van Boch Frères acht ik niet zoo 
artistiek als dat, wat onze nieuwe e fabriek 

produceert. Wel zijn de vormen niet kwaad, maar  in 
de teekening ontdekt men niet die artistieke hand, 
die het product van t zoo aangenaam voor  het 
oog maakt. e fantasie-producten van de Belgische 
fabriek behagen mij  beter, dan die, welke aan -
sche voorbeelden herinneren. 

e predikstoel van J. A . Goyens zal zeker  de aan-
dacht trekken. j  is in blank eikenhout in vroeg-
Gothische vormen bewerkt. l zorg de makers 
ook aan de bewerking besteedden, het komt mij  toch 
voor, dat zij  in de verste verte niet halen kunnen 
bij  de meesterstukken van houtsnijkunst, die de laat-
Gothiek en de e ons hebben nagelaten. 

n werk is te droog, te onbezield. t neemt niet 
weg, dat de predikstoel een kunstwerk is, zooals men 
ten onzent er  weinig ziet maken. 

e gesmeed-ijzeren leuning van de firma  Wouters-
k is zeer  schoon van bewerking, doch de teeke-

ning komt mij  een weinig gezocht voor. 
e gipsafgietsels van Georges t te Brussel 

zijn goed. Ook de photographieën naar  uitgevoerde 
werken doen zien, dat hij  de middeleeuwsche bouw-
stijlen met voorliefde bestudeerde. 

t decoratieve schilderwerk van J. Tasson behaagt 
door  zijn goede teekening en harmonieuse kleuren. 
Ook de teekening van het Brusselsch p:dentheater  is 
keurig van uitvoering, al is de stijl wat vreemd. 

Ten slotte vermeld ik nog een bronzen groep van 
Alfonse Bogaert, en de prachtige parketvloeren van 

a Construction industrielle"  te Brussel, om voor  dit-
maal te eindigen en een volgenden keer  eenige der 
nevenzalen van de Belgische afdeeling in oogenschouw 
te nemen. 

T  V A N . 
Een gezelschap van twinti g personen, waaronder  le-

den van de g te Athene, van het Oosten-
e gezantschap en van de -

onderneming, begaf zich onlangs in de haven van Piraeus 
aan boord van het fraai gebouwde stoomschip  om 
de vordering der  in de landengte begonnen ontgravin-
gen in oogenschouw te nemen. Aan de

 schrijft men over  dit bezoek: s het dicht-
bevolkte eiland Aegina, links het door  de overwinning 
van Themistocles op de Perzische vloot hoogst be-
roemde eiland Salamis, van welks top de overblijfse-
len van Ajax' ouden burcht op ons neerblikken ; op den 
achtergrond de zuilen van den Akropoli s en in de verte 
de schitterende besneeuwde kruinen der  Arcadische 
bergen. 

Een vaart van drie uren door  de heerlijke Golf van 
Saron voerde ons naar  de de twee zeeën scheidende 
landengte van . n de beide vroeger  woest 
geworden plaatsen op de oostpunt der  landengte, in 

i en , heerscht nu een opgewekt leven. 
r  dan duizend Turksche, Albaneesche, -

sche, e en Bulgaarsche arbeiders (geen 
Grieksche?) hanteeren ijveri g spade en houweel; er 
worden schepen voor  de onderneming gebouwd, ware 
kolossen van baggerwerktuigen beslagen , en het bouw-
terrein omvat een net van spoorstaven, dat aan uitge-
breidheid met het spoorwegnet van het geheele konink-
rij k Griekenland — hetwelk echter  slechts bestaat in 
het acht kilometer  lange vak Piraeus-Athene — ver-
mag te wedijveren. t denkbeeld der  doorgraving 
van de e landengte werd reeds in het jaar 
1856 door  generaal Tür r  opgevat, maar eerst vóór 
twee jaren ging hij , aangemoedigd door  de bij  andere 
landengten verkregen uitkomsten, tot volvoering van 
zijn ontwerp over. n i 1881 verkreeg hij  de con-
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cessie. e door  den hoofdingenieur  Gerster, na grondige 
onderzoekingen, voorgestelde richting verwierf zoowel 
de goedkeuring van den ingenieur  en chef der Suez- en 
Panama-maatschappijen , als van de c 

g en van het derde e Geografische 
Congres , dat vóór twee jaren tc Venetië bijeenkwam. 
Nadat ook de kapitaalvorming door een vijfvoudige 
volteckening van de inschrijving gelukt was, kon op 
den 231"  Apri l van het vorige jaar  onder  groote 
feesten — g Georgios stak de eerste spade in 
den grond — een aanvang met den arbeid worden 
gemaakt. 

e landengte, die slechts een lengte van zes kilo-
meter  heeft, bestaat uit een verhevenheid van veertig 
tot 80 meter  boven de zee, die naar de beide water-
spiegels afdaalt als een dak. e grondsoort van den 
berg is licht tertiair  krijt , waarin ongehoorde massa's 
oesterschelpen ingesloten zijn: een zeker  bewijs, dat 
de twee zeeën vroeger  verbonden waren. e moeilijk-
heid van den arbeid bestaat hoofdzakelijk daarin , dat 
de doorgraving tot een ongewone hoogte, die de hoogste 
gedeelten van het Suez-kanaal zes malen overtreft, 
moet worden uitgevoerd. t door de ingenieurs 
Gerster  en r bepaalde werkplan is als volgt: de 
deelen van den berg, die boven een hoogte van 47 meter 
uitsteken, worden, naar  de Engelsche methode, uitge-
graven en de daaruit gewonnen steenmassa's in de 
aangrenzende dalen geworpen. t alzoo verkregen 
plateau wordt in verticale richting van tal van mijnen 
doorboord en met verdeelde dynamietladingen , die tot 
acht meter  onder  den zeespiegel gaan , uiteengeworpen. 

e weggeslingerde massa wordt met reusachtige bag-
gerweiktuigen van den zeebodem opgehaald, in schuiten 
geladen en door een sleeper in volle zee gebracht. 

Van het bouwkapitaal, op dertig millioen francs 
begroot, werd reeds v.'er  of vijf millioen uitgegeven. 

e noodige stoomtuigen werden aangeschaft, dc wo-
ningen voor de beambten en werklieden opgericht en 
alle aardmassa's verwijderd, die door  handenarbeid 
konden worden opgeruimd. Verder  begon men met 
de havenwerken, en op de hoogte, waar  de vermelde 
Engelsche ontgravingsmethode wordt gevolgd, werd een 
tunnel geboord, waarin, getrokken door  locomotieven, 
wagens rijden, om het door de verticaal geboorde 
schachten losgemaakte materiaal op tc nemen. n de 
eerstvolgende dagen begint de baggerpomp haar  taak, 
opdat de baggerschepen spoedig de weggeslingerde 
steenmassa's kunnen opheffen. e gezamenlijke hoe-
veelheid te verwerken aarde bedraagt tien millioen 
teerlingmetcr, en is dus even groot voor 6 kilometer 
als die der  724 kilometer  lange baan van g 
naar  Orsova. 

n de onmiddellijke nabijheid der  ontgravingswerken 
zijn de onder r  Nero (') geboorde schachten te 
zien. die eveneens de beide zeeën wilde verbinden. 

Van deze nalatenschap der  antieke arbeidskracht 
wordt veel partij  getrokken voor het nieuwe kanaal, 
zonder  ervan te spreken, dat de goed onderhouden 
schacht groote diensten bewijst tot beoordeeling van 
de geologische formatie. Om de voordeden af te 
meten, die voor de scheepvaart uit de doorgraving 
van de landengte zullen voortvloeien, zij  vermeld, dat 
de vaartuigen, die uit al de havens van de -
landsche Zee met Griekenland, Europeesch Turkij e , 

, de Zwarte Zee en den u verkeer 
hebben, nu gedwongen zijn p n om te 
varen, dat is zonder nut van den 38en breedtegraad 
naar den 36cn af te zakken en dan weder  naar  den 
38en op te klimmen. r  het nieuwe kanaal zullen 

(') e Nero schijnt dan toch zulk een dolzinnig wezen niet te zijn 
geweest, als de meeste geschiedschrijvers hem voorstellen.

de uit dc e Zee komende schepen 178 
kilometer  cn die uit de Adriatische Zee 342 kilometer 
winnen, afgezien nog van de meerdere veiligheid, die 
de nieuwe waterweg aanbiedt. f \. 

E . 
. t k t van s 

zal g 14 Juni e. k. vergaderen. n deze bijeenkomst 
worden o. a. aan de orde gesteld: 

a. Verslag van de Commissie tot onderzoek van holle met-
selsteenen. 

g namens het li d (». J. e betreffende een 
venster  met twee schuivende ramen, die beiden als draaiende 
ramen kunnen gebruikt worden. 

c. g van het li d C. . . E. s over meet-
instrumenten voor  electro-technisch gebruik. 

d. Benoeming van dri e leden van den d van Bestuur  ter 
vervanging van de aftredende raadsleden F. J. van den Berg, 
A . J. Voordui n en J. W . Welcker, die ingevolge de voorschrif-
ten van het reglement niet als zoodanig herkiesbaar  zijn. 

— Boven het zwembassin in de zwem- en badinrichtin g aan 
de e alhier is een steen aangebracht, waarop de 
woorden prijken :

. n 2de dezer  werd alhier  gehouden de
veiling van geslechte vestinggronden, ditmaal ter  oppervlakte 
van 1.12.92 hektare (waarvan l . l l are aan provincie en ge-
meente behooren), gelegen tusschen den Enuniussingel enden 
Coehoornsingel en om het F.mmaplein. 

c 21 kavels, waarin deze oppervlakte was verdeeld, konden 
in publieke veiling opbrengen ƒ 8 3 9 05 of gemiddeld ƒ 7.43 per 
centiare. Slechts 7 kavels werden dadelijk gegund; de overigen, 
waarvan het bedrag van het bod beneden de aan het -
ment van n gemaakte schatting bleef, werden inge-
houden. Na alloop der  veiling werden nog 3 der  ingehouden 
kavels toegewezen, doordien dc respectieve hoogste bieders 
hun gedaan bod tot de schattingsprijzen verhoogden. n het 
geheel zijn alzoo van dc 21 kavels, 10 verkocht, welke eene 
gezamenlijke grootte van 43.54 are beslaan en f 47675 op-
brachten, zijnde per 2 ƒ 10.95. e weinige behoefte aan 
bouw terrein was bij  deze veiling merkbaar. Van vorige veilingen 
liggen nog belangrijk e oppervlakten, door  speculanten aange-
kocht, onverkocht en onbebouwd. 

Tot dusver  zijn van de geslechte vestinggronden verkocht 
5.70.05 hektare. waarvan de totale opbrengst was ƒ607 ,972 .25 
alzoo gemiddeld per  centiare ƒ 10.66''. Bij  vroeger  gehouden 
veilingen werd bedongen per  centiare: op 7 Juli 1877, voor 
gronden gelegen langs de Oosterhaven, ƒ 12.91; op 6 Augustus 
1880, voor  gronden wederzijds de verlengde t en bij 
de Oosterhaven, ƒ 9 . 5 2; op 25 Apri l 1881, voor  gronden be-
westen de g en langs dc Oosterhavenstraat, ƒ 8.37; op 
6 Februari 1882 voor  gronden aan het , den Zui -
dcrsingel, Zuiderbinnensingel. Oosterhavenstraat en Oosterkade, 
ƒ 1 1 . 3 9; op 11 i 1882. voor  gronden langs den l 
en , ƒ 12.06. 

Bij de eerstgehouden veiling werd de centiare het hoogst 
betaald met ƒ 2 9 . 13 en bij  de voorlaatste veiling niet ƒ 24.67. 
Van dc tot dusver  verkochte gronden liggen het meerendeel 
op de beste standen, doch ook sommige perceelen langs achter-
buurten, waarvoor per  centiare 4.50 a 7 gulden werd voldaan. 

t ecnigen grond mag worden aangenomen, dat de hoogste 
prijzen tot dusverre betaald zijn en bet r bij 
volgende veilingen met lagere prijzen tevreden zal moeten zijn, 
wil het de Staatsgronden niet renteloos laten liggen. 

— Aflevering 4 van c Natuur  (uitgave J. G. Broese te 
Utrecht) bevat: 

Vaderlandsche druipstcenen (met fig.) — t vegetarianis-
me. c zeewolf (met fig.)  Aluminium . c kauri . — 

e ananas. t verzamelen van ij s in Amerik a (met fig.) — 
e doorgraving van de landengte van Panama (met fig.) — e 

stroommeters van Edison (met fig.) — e aardbeving van 17 
t 1883. — Waarneming van de aardbeving op 17 t te 

Amsterdam.  Eenige belangrijk e mikro-telefonen (met fig.) — 
t zoutgehalte van de Schelde. — Oberstein en zijn agaatslij-

pcrijen . — n en kort e technische mededeelingen. — 
t schilderen van glazen voor  tooverlantaarns. — Waterglas 

als plakmiddel voor  etiketten. — Correspondentie. 
Afleverin g 5 bevat: 

e jongste uitbarstingen van den Etna (met fig.) — Nog 
iets over het inslaan van den bliksem in boomen. — Een 
visch, die zijn toekomstig kroost bewaakt (met fig.) — e 
automaat-schaakspeler  (met fig.) — e thermo-electrische bat-
teri j  (met fig.) — Opgaaf van de litteratuu r  over de geologie 
van Nederlandsch . — c honigvogels  (met fig.) — 

n en maaksel van den aard- of regenworm (met fig.) — 
Een eenvoudig telefoon-station (met fig.) — Nitroglycerin e en 
dyamiet (met fig.) — e doorgraving van de landengte van 
Panama (met fig.) — Nog iets over het wolframium . — Cor-
respondentie. 
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Aanbesteding. 
Op Woensdag den 20 Juni 1883, te 3 uren, 

zal in het s
worden aanbesteed: 

 bijbouwen aan de bestaande 
Stoomdrukkeri j  van e tNieuws 
van den , te Amsterdam, 
van een gebouw ingericht tot 
Expeditie, , Stereoty-
pie enz., benevens het maken 
van eenige veranderingen in de 
bestaande j  en perceel 
N.Z. VoorburgwalN'. 226, voor 
de heeren N & 

. 
t bestek is ad ƒ O.liO per  exemplaar te 

verkrjjge n ter  Stoomdrukkeri j  bovengenoemd. 
n geeft de g -Architect A . . 

VA N GEN'PT . 

S GO F F N &  C133. 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Wüson's N 
zyn belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 
Hen ontbiede de grillmtreerde l'ri/srouraiil. 

A B

in . 
Agenten van de j van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen 

B . , t e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnst.ru-

meniën. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2d™, 3dr n en 4d'° graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

v an G . J . , t e A r n h e m . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen: op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zyne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz ., te Am-
slerdam, heeft zich welwillend belast met het 

«even van inlichtingen en het aannemen van 
e8tellingen voor  zonder 

Prijsvcrhooging voor de bestellers. 
O . J . . 

J sel-Stoomtra mweg-
. 

c E der  l.hel-Stoomtramoeg. 
 zal op 15 Juni aanstaande doen 

aanwjjzen, en op 20 Juni daaraanvolgende 
ten haren e 

: 
e werken, vervat in bestek n". 
13 en n°. 14, als: t maken, 
enz., der  trambaan tusschen 
Qouda en Oudewater en van 
diverse overbruggingen voor  die 
lijn . 

e nadere bepalingen omtrent bovenge-
noemde aanwijzing en aanbesteding zjj n op̂  
genomen in de bestekken, welke na 7 Juni 
a - s. verkrijgbaa r  worden gesteld a / l per 
exemplaar, 
*e 'i  Grmenhege, ten e der -

pij , Buitenhof 38, 
te Qouda, t 253. 

e e 

 & , 

s & Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, n cn Aanleg 
Cent ra al verwarming Sc Ventilatie-

, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Constructiën voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen . Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurree-

rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Centrifnganl|ioiiipen en Stoomhcijen 
T E F en TE U . 

-
vav lion»si:n . . 

Geldersch-Overijsselsche 

AANBESTEDING 
op Zaterdag den 30 Juni 1883, des mid-

dags ten twaalf ure. in de Sociëteit op den 
 te  van: 

Bestek No. 15. 
Orond- en kunstwerken ten be-

hoeve van de gedeelten -
spoorweg van af de grens tus-
schen de Provinciën Gelderland 
en Overijssel tot aan de Stations 
Enschede en o der  Staats-
spoorwegen. e 23,6 kilo-
meter.) 

Bestek No. 16. 
Gebouwen en inrichtingen op de 

halte Boekelo. 
Bestek No. 17. 

Oebouwen en inrichtingen op het 
Station . 

Voor elk bestek kan afzonderljj k worden 
ingeschreven en moet een afzonderljj k in-
schrijvingsbilje t worden ingeleverd. 

e inschrjjvingsbiljette n moeten uiterlij k 
een uur  voor de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd min het bureau der j  te 
Winterswijk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j te Winterswjjk , al-
waar tevens de bestekken met bjjbehooren 
op franco aanvrage en tegen betaling van 
ƒ 3 . — voor  bestek No. 15, ƒ 1 . 50 voor elk 
der bestekken No. lf i en 17, van af den 
10 Juni e. k. verkrijgbaa r  zjjn . 

, den 1 .Tuni 18S3. 

N e u c h a t el A s p h a i t e C o m p a ny t d . . 

 ffWff^
Beltweg N" . 3. f pF . 

Gecomprimeerde Asphalt wegen en dito i vloeren. 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 
Brug- en , Beton-lïiiideeringen, Stallen enz. enz. enz. 

. i. « — „ „ „  vloeren. Bedekkingen enz. gelieve men 
of bjj  den r 

te Arnnem. 

le  W. PATON . 
t ( adv, mmu j  B e ek 8 t r a a t F . 62, te Arnhem. adresseeren — 

. G. S

http://Waterpas-lnst.ru-
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=j Y & .  =J 
S BOC  Frères, E

, S &  C". , E t 
m bg de Verteg* iiwoorde/era en : ^ 

 T> T &  e»., 5 
Oostzeedijk 2tS,  ° 

l i 

i

. 
J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  de C h a  p i o
, Vuren-, Greenen- en Eiken 

n ve rder , 

V l o t - e n i S l i J p d e e l en e n z. 

Prima
merk l»l< ' * , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovcnslakken, kalksteen 
of dergelyke bijmengingen. 

i andere , 
per  Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

E T . 
N . 

ui t de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Uoelfanger  1 e r  enz 
Bentheimer. | a . 

D E J O N G H & C \ 
Civiel-ingenieurs te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tij d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 180 tot 2000 ' jier  werkdag, Stoomgraafmachines , Stoom-
werktuigen, . , , , Steen- . n Tegel vorm-
machines. n - en Brugcons t ruc t ièn enz. 

BECKER k MM, - HM, 
VAN 

-

-
en andere 

e k vloeren, 
volgens teekening. 

mim ma
E . 

Vuurvaste Steenen en Vnnrkle i enz. 

I Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente Amsterdam zullen op g den 
n Juni 1883, te 12 uren des middags, op 

het , in het openbaar  en bjj  enkele 
inschrjjvin g doen Aanbesteden: 

t maken van den Steenen Bo-
venbouw van de Brug over  den 
Amstel, tusschen de Amstel-
straten, en bjjbehoorende Wer-
ken. 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding (met 
Teekening) zjjn uitsluitend te verkrjjge n ter 

j  der  Gemeente, tegen betaling 
van ƒ 1. 

n worden gegeven aan het Bu-
reau van den Stads-Architcct, r  N°. 
101, van 11 uur  's ochtends tot 1 uur  's na-
middags, gedurende de week, de Besteding 
voorafgaande. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
1 ESSEN, 

Wethouder. 
 Secretaris, 

E , /. & 
Amsterdam, t Juni 1883. 

N 
voor , N 

S , enz. 

Geëmaü/eerd-ijzeren , 

J , 
N V A N 

S n
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

Vraant Calalo». 

. 

Van der 
V . 0 |l 

L 

1 , 

n , 

en Zijbekl. , 

n denouwen, 

liegalv. n 

Emmers.

Gieters, enz. enz. 

linden &  Co. 

Zuinigheids. Niet aangroeien-
de en roestwe-
reude Verven. 

Wj j maken heeren Architecten, s enz, opmerkzaam op de Tentoonstellings-
étalage te Amsterdam van dc Firm a . S te . 

met en zonder  inwendige hontbekleeding. 

N en N van gegolfd Uzerblik. 
N van gegolfd staalblik en van hout. 

Toegepast door  de n , de  Tramweg-
, de n Architecten J . A.  te e  ens. 

Generaal-Agenten: E. & P. , Civiel-ingenieurs te . 
Voorts bevelen wij  nog aan: 

d e g e s m e e d - i j z e r en V e n t i l a t i e k a c h e ls m et en z o n d er  v u l i n r i c h t i n g 

(bekroond met a te Amsterdam 1882). 
- en andere S met inwendige luebtverwarming. 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 23 Juni a. s. zal door  Burge-

meester  en Wethouders der  gemeente
 worden aanbesteed: 

 bouwen van eene School voor 
240 leerlingen, met Overdekte 
Speelplaats, n ver-
der bijhooron te . 

t bestek en de teekeningen zjjn op franco 
aanvraag ad / 1.50 per  stel te verkrjjge n ter 
Gemeente-Secretarie van  en ten 
kantore van den Architect . A JxB. 
te 's-Gravenhage, waar  tevens de noodige in-
lichtingen worden verstrekt. 

Aanwjjzin g in loco op den dag der  aan-
besteding, des voormiddags ten 10 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
 J T , Burgemeester. 
. G. T , 

Wethouder^ 

Gedrukt bij  6. W. van der Wiel & Cu., te Arnhem. 

mm 

et s
0'  ^ ' \ s 4 . ^ - S S  < ? - - ~^  ~ 

\ ^e^s&SSmSt^rr. mesS, 

.W.W. 
r  F. W. V A N T . T  per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : [AN . vooruitbetaling en franco totvending van dit bedrag; foor  hetbuitenland 
C. B. S S en A. W. . / 7.50 en Nederland>chlndic ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den '^-Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker^ 
t N°. 28 te Arnhem. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimie en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
10. dat de 2de schetstocht zal gehouden worden 

Zondag den n Juni a.s. t doel van den tocht 
zal weder  zijn m en de plaats van bijeenkomst 
het Centraalstation alhier. n deelnemers wor-
den uitgenoodigd zich aldaar  tc vcrecnigen, teneinde 
met den trein van 9.49 uur  's morgens te vertrekken. 

e terugkeer  uit m is 3.53 's namiddags; 
20. dat Vrijda g cn Zaterdag, den 22sten cn 23-sten 

Juni a.s., in het Sociëteitslokaal van het Genootschap 
zullen zijn geëxposeerd eenige ontwerpen voor  een 
feestgebouw te Amsterdam, ontworpen door  de heeren 
architecten Jan Springer  cn Joh. Stillmann. 

e dagen zal de introducti e ook voor  stedelingen 
zijn opengesteld; 

30. dat de excursie zal plaats hebben Zondag den 
isten Juli a. s. en het doel zal wezen dc stad Gouda. 

s morgens te 8 uren zullen heeren deelnemers 
zich vcrecnigen op het n vóór het Vosje, om van 
daar  per  expresse stoomboot naar  Breukclen tc gaan 
en van hier  verder  per  trein naar  Gouda. 

n leden , die zich nog niet tot dezen tocht 
hebben verbonden en hieraan wenschen deel te nemen , 
worden dringend verzocht zich vóór den 24sten Juni 
a.s. aan tc melden bij  den iste-Sccretaris. e kosten, 
aan deze excursie verbonden, zullen vermoedelijk zijn 

/ 7 met inbegrip van het diner; 
40. dat heeren leden, die nog geen jaarverslag over 

1882 mochten hebben ontvangen, wordt verzocht zich 
hiertoe bij  schriftelijk e aanvrage tot den iste-Secrc-
taris te wenden. 

de iste-Secrctaris 
C. B. Posthumus . 

(A.etA.) T GEBOUW V A N E J 
VOO N N . 
k zij  de vriendelijk e uitnoodiging van het Bestuur, 

waren wij  instaat g 1.1. de plechtige opening 
van bovengenoemd gebouw bij te wonen. s vroeger 
namen wij  ccn beschrijving ervan in onze kolommen 
op, en het doet ons genoegen, te kunnen constateeren, 

dat het vele goede, van het gebouw gezegd , waarheid 
bevat. Vooral den gevel achten wij  zeer  geslaagd, zoo-
wel om zijn gelukkige kleurschakeering als om zijn 
sierlij k beeldhouwwerk. 

, die indertij d aan de prijsvraag voor  dit ge-
bouw deelnam, zal zich nog herinneren , hoeveel moei-
lijkheden de dagverlichting van vele lokalen opleverde. 
Zooveel hij  kon heeft de ontwerper  gezorgd, overal 
voldoend licht te verspreiden, doch niet altij d mocht 
hem dat gelukken, dikwijl s door  den onwil der  buren. 
Twee trappen, een in houtconstructie en een in ijzer 
en steen, geven toegang tot dc verschillende lokalen. 

e houten trap is rij k gepolychromeerd. e groote 
gehoorzaal zal later  beschilderd worden, en heeft ven-
sters met gebrand glas gevuld. 

e genoodigden kwamen in de kleine gehoorzaal, 
die later  afgewerkt zal worden, bijeen, en nadat hun 
eenige ververschingen waren aangeboden, begaven zij 
zich naar  de groote zaal. Behalve de Burgemeester 
der hoofdstad, waren ook r k en tal 
van autoriteiten aanwezig. 

e voorzitter  van de j  las nu een rede 
voor, die in hoofdzaak door  de dagbladen werd weer-
gegeven, en waarop wij  dus niet behoeven terug te 
komen. t verbaasde ons, dat noch aan den archi-
tect, den heer . Bcirer, noch aan den aannemer, 
den heer  Van Buren, een woord van lof gebracht werd, 
ja dat zelfs in geen enkel verslag hun naam genoemd 
wordt. , nu er  werkelijk wat goeds gemaakt 
is, wordt de ontwerper  vergeten, terwij l toch zoo dik-
wijls, als het prulwerken geldt, de „would-be"  artis-
ten, die zich in het vaderschap verheugen, niet de 
schoonste epitheta versierd, met naam cn toenaam in 
alle dagbladen vermeld worden. 

Wij brengen den heer  Beirer  onze hulde, en hopen 
dat het hem gegeven moge zijn, nog menig schoon 
bouwwerk in de hoofdstad des s totstand te brengen. 

ft A 
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Nadat de vorige opstellen geschreven waren, zag 
het licht eene brochure van het gemeenteraadslid, den 
heer . A . W. C. Bcrns, te Amsterdam, getiteld: 

 van de 14e eeuw tot 
op heden, met een schets voor  een nieuw ziekenhuis 
op de terreinen van het Burgerlij k Armbestuur  bij  het 
Buitengasthuis en een plan voor  een nieuwe buurt op 
het terrein van het Binnengasthuis. Wij  wenschen hier 
den belangrijken inhoud dezer  brochure niet te bespre-
ken , ook niet de motieven, die tot het schrijven er-
van aanleiding hebben gegeven. Evenwel kwam het 
ons niet ongepast voor, het plan aan de eischen te 
toetsen, die door  onzen n gids gesteld zijn. 

t plan wijk t eenigszins af van het door n aan-
gegevene, omdat daarin ook opgenomen is een in-
richtin g voor  het onderwijs, ofschoon geheel op zich 
zelf staande. r  slechts de plattegronden cn niet 
de opstanden in teekening zijn gebracht, is het niet 
mogelijk den kubieken inhoud der  ruimten te bepalen. 

e tekst geeft omtrent de inwendige inrichtin g ook 
geen licht. Wij  zullen ons dus geheel op den maat-
staf van de plattegrondteekeningen moeten verlaten. 

t plan in teekening gebracht, bestaat uit een zie-
kenhuis voor  750 niet-besmettelijke zieken op een deel 
van de terreinen van het Burgerlij k Armbestuur  bij 
het Buitengasthuis, vermeerderd met een stuk grond, 
toebehoorende aan de bouwmaatschappij e Overtoom", 
groot 1 hektare, en nog andere gronden. , 
en wel op de plaats van het tegenwoordige gebouw, 
een bewaarplaats voor  de lijken met lokalen voor  de 
operaties op het cadaver, voor  de pathologische ana-
tomie en de experimentische pathologie, en ook een 
tweede inrichtin g in de plaats van de tegenwoordige 
voor  de anatomie, tegenover  het nieuw tc bouwen 
ziekenhuis, en wel aan de oostzijde van de Bilderdijk -
straat; aan dezelfde zijde ook nog een polykliniek . 

Wat het door  den heer  B. uitgekozen terrein be-
treft , over  de geschiktheid ervan ook uit een sanitair 
oogpunt, bestaat sinds lang strij d tusschen de geleer-
den. Terwij l . s den grond en de streek 
als niet ongezond beschouwt en ontkent, dat de tus-
schenpoozende koortsen, moerasziekten , enz. aan den 
bodem en aan de polderlucht van Amsterdam als zoo-
danig zouden te wijten zijn en beweert, dat de scha-
delijke bestanddeelen uit den bodem reeds lang zijn 
verwijderd , tracht . Teixeira de s aan te too-
nen , dat in sommige buitenbuurten, in vergelijking met 
sommige binnenbuurten, meer tusschenpoozende koort-
sen voorkomen. e heer  Berns sluit zich aan het 
gevoelen van . s aan en dat te meer, nu 
het terrein door  de genoemde j  aanmerke-
lij k opgehoogd is. 

 is voor  ons moeilijk in deze te beslissen. r 
toch zouden wij  meenen, dat de ongunstige dunk, die 
sinds jaren op dit terrein drukt , voor  een goed deel 
kan weggenomen worden door  draineering van den 
bodem en door  demping van de omgelegen vuile sloo-
ten. n zou dan een zeer  goed gelegen terrein, aan 
den rand der  stad gelegen, verkrijgen. Amsterdam 
verkeert te dien opzichte in geene gunstige positie. 

 oude gedeelte der  stad is te dicht bebouwd voor 
de plaatsing van een gasthuis van eenigen omvang. 
Bovendien is de grond daar  zoo vervuild, dat hij  in 
sanitair  opzicht bij  dien van het aangewezen terrein 
zeker  ten achteren staat. e grootte van het door 
den heer  B. uitgekozen terrein is alleszins voldoende, 

om aan alle rechtmatige hygiënische en technische 
eischen te voldoen. 

t stelsel, door  den heer  B aanbevolen, is het pa-
viljoenstelsel ; op zich zelf uitmuntend, maar  in ver-
binding met gebouwen, welke niet minder  dan 750 
zieken en kraamvrouwen zullen bevatten, blijf t altij d de 
vraag, of zulk een opeenhooping, zoowel uit een hygië-
nisch als uit een economisch oogpunt, wenschelijk is. 

t directiegebouw staat met het front naar  de Bil -
derdijkstraat ; links staat op 60 . afstand de kraam-
inrichtin g , rechts en links achterwaarts de paviljoens 
voor  lijders aan huidziekten en syphilis, elk voor  44 
bedden. , op 30 . afstand, de paviljoens 
voor  lijders aan inwendige en uitwendige ziekten (man-
nen en vrouwen), elk voor  52 bedden. Tusschen en 
achter  die beiden ligt op een afstand van 20 . het 
paviljoen voor  operaties; links daarvan op 70 . af-
stand het paviljoen voor  oogzieken. e achterste reeks 
paviljoenen, op 25 . van de laatstgenoemde pavil-
joenen, zijn twee voor  chir. zieken, elk voor  52 bed-
den en een paviljoen voor  kinderen. Achter  het pa-
viljoen voor  kraamvrouwen vindt men, op afstanden 
van 20—40 , de paviljoens voor  gynaecologie, het 
economicgebouw, woonkamers ter  weerszijden, por-
tierswoning en ijsloods, een lijkenhui s en paviljoen 
zonder  bestemming. e laatstgenoemde reeks van 
gebouwen, met de reeds genoemde paviljoens voor 
oogzieken en kinderen, zouden op het nieuwe terrein 
van de Bouwmaatschappij  moeten verrijzen. A l de 
paviljoens zullen rijkelij k van plantsoen omgeven worden. 

Tot de detailteekeningen overgaande, zien we, dat 
het  in zijn kelderverdieping zal bevatten, 
behalve eenige ruimten zonder  bestemming, huiskel-
ders , 2 plaatsen voor  verwarmingstoestellen, berg-
plaatsen , voorraad voor  de apotheek en voor  kleederen. 

e ruimt e van den beganen grond bevat rechts: een 
bergplaats met 2 privaten, badkamer, vertrek voor 
opneming van vrouwen. , door  een corridor 
gescheiden, de wachtkamer, de spreekkamer, ver-
trekken voor  den apotheker  en provisor, de apotheek 
en de eetkamer der  adsistenten; links: bergplaats met 
2 privaten, badkamer, kamer tot opneming van mannen, 
portierskamers, kamer voor  den arts du jour , lees-
kamer der  adsistenten, slaap- en verblijfkamei s der 
adsistenten, directeurskamer, vergaderkamer, bureau 
voor  den geneesheer  en de directie. n zijn eerste 
verdieping zal het bevatten: woningen voor  den direc-
teur  en den inspecteur  voor  de huishouding, waar-
tusschen slaapkamers voor  mannelijke bedienden. Een 
corridor  stelt die ruimten met elkander  in gemeenschap. 
Op de 2de verdieping bevinden zich aan weerszijden 
elf slaapkamers, elke voor  2 verpleegsters. 

e kelderverdieping bevat voorraadkelders, wijn- , 
bier- en groentekelders, vlecschkelder, ruimten tot 
berging van brandstoffen, olie, enz. n het midden 
ligt , achter  den schoorsteen, de ruimt e voor  luchtver-
warming der  droogkamers. , in een uitbouw, 
vindt men een waterreservoir, stoommachine, desinfectie-
kamer  , steenkolenbergplaats en smederij, benevens 
vier  privaten. 

 aan den beganen grond is in 
twee helften gescheiden: rechts de ruimten voor  de 
voeding (lift , ruimten voor  de uitgift e van spijzen, kook-
keuken, spoelkeuken , groote keuken, voorraadkamer), 
en aan het uiteinde de keuken van het personeel, een 
voorkamer en het bureau voor  den inspecteur. : 
waschkeuken, bergplaatsen voor  vuil goed, ruimten 
voor  het opmaken der  wasch, waschkamer voor  het 
personeel, bureau voor  den inspecteur  en een voorkamer. 

t geheel wordt door  een corridor , die dwars door 
het gebouw loopt, in twee helften gescheiden. 
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Op de eerste verdieping bevinden zich 6 kamers 
voor  bedienden, voorraadmagazijnen van huishoudelijke 
artikelen en vertrekken voor  de keuken- en wasch-
moeders en 2 privaten. 

e zolderverdieping bevat 4 droogzolders en vier 
magazijnen. 

 model van het paviljoen voor
 zieken biedt de volgende ruimten aan: aan 

weerszijden bij  den ingang een isoleerkamer elk voor 
twee bedden. , door  een corridor  ge-
scheiden , gezelschapskamer, theekeuken en verpleeg-
sterskamer. s daarvan een ziekenzaal voor  10 
bedden, met een oppervlak van . t 
een isolecrkamer met één bed, en door  een corridor 
gescheiden, een bad- en waschkamer. Aan het eind 
van het portaal twee privaten, door  afzonderlijke por-
talen en deuren van de overige ruimten gescheiden. 

e vcrdeeling van de linkerhelft van dit model is 
dezelfde. 

t paviljoen voor  bevat verschillende 
ruimten voor  ziekenvertrekken: een aan elk uiteinde, 
6 bij  9 . oppervlakte voor  5 bedden; 2 , 5 bij  7 , 
voor  3 bedden; 2 , 3 bij  6 , voor  2 bedden. Voorts 
2 vertrekken voor  verpleegsters. Achter  deze ruimten, 
door  middel van een corridor  gescheiden, 2 badkamers, 
2 theekeukens en 2 privaten. 

t paviljoen voor  huidziekten en syphilis eindelijk-
is verdeeld in twee groote zalen, elk 16 bij  9 . in 
het vierkant en bestemd voor  12 bedden. e beide 
zalen zijn door  een corridor  gescheiden. s van 
die zalen liggen: vertrek voor  hoofdopzichter, thee-
keuken. Achter  de trapruimt e een dagziekenkamer. 

s aan het ander  uiteinde van het gebouw: een 
bergplaats voor  vuil goed en 2 privaten; achter  de cor-
ridor  een wasch- en badkamer en afwrijfkamer . 

n ziet, dat uit deze gegevens niet met juistheid 
een oordeel over  de al of niet doelmatigheid der  in-
richtin g valt te beslissen. t geleverde is trouwens 
slechts een schema. Vergeleken met de grondtrek-
ken , door  ons in de voorgaande artikelen omtrent de 
inrichtin g van een gasthuis uiteengezet, komt aan de ver-
deeling lof toe. Een groot bezwaar  is echter  de uitge-
breidheid der  inrichting . Op een betrekkelijk geringe 
ruimt e hoopen zich te veel ziekmakende elementen op. 
Als zoodanig verdient het voorgestelde plan geen aan-
beveling. 

i>r. s.  c. 

. 
. 

Sedert ik den laatsten keer  de c Afdeeling 
verliet, is daar  nog een uitstalling op het gebied van 
het meubelvak geopend geworden, en de zeer  waardee-
rende wijze waarop ik deze collectie, door  de firma 
Jansen en Co. te Amsterdam ingezonden, hoorde be-
spreken, noopte mij  tot het bezichtigen ervan. 

 zijn drie vertrekjes, ieder  in een afzonderlijken 
„stijl "  behandeld, waarvan het laatste eenigszins hooger 
gelegen is, dan de beide eersten. Voor  een Neder-
landsche inzending is deze uitstalling vri j  goed, al 
kan ze m. i. niet halen bij  hetgeen Frankrij k en België 
tentoonstelden. Vooral bij  een vergelijking met de 
karakteristieke Belgische kamerbetimmeringen, die wij 
straks zullen bespreken , zal dit ieder  duidelijk worden. 

e overlading, waaraan helaas zooveel kunstnijverheids-
producten ten onzent lijden , is ook hier  weder  waar  te 
nemen. n het eerste vertrekj e staat b.v. een kastje, 
dat zeker  verdienste bezit, doch  te mooi gemaakt 
is, zoodat hier  de oude spreuk weer  geldt: n het 
erbij , doe het erbij." e kapiteelen, zoo van dit 
kastje als van de kamerbetimmering, zijn zeer  lomp, 

en schijnen op de dubbele schaal ontworpen van het 
overige. Ook het s XV-boudoir  mist dat fijne, 
dat aan dien stijl in zoo hooge mate eigen is. e 
kuiven op de „galeries"  zijn lang niet onberispelijk. 
Toch is het geheel met zorg bewerkt, en wij  twijfelen 
niet of men zal, door  het volgen van goede voorbeel-
den er  meer  en meer  in slagen iets te leveren, dat 
ook den fijnsten smaak bevredigt. 

Na dit uitstapje nu weder  naar  België. n de eerste 
zaal, die ik betreed, zie ik tal van inzendingen van 
manufacturen, hoeden, enz., die mij  niet bijzonder 
aantrekken. t eenige, wat mij  ook om zijn schoone 
vormen boeide, was het damastgoed van Thienpont te 
Gend. Zoowel ornementen als heraldieke figuren zijn 
zeer  stijlvol . 

Ook de gekleurde glazen van Capronnier  zijn goed 
van teekening en de serie kerkglazen, behandeld in 
den geest der  12e, 13e, 14e, 15e en 16e eeuw doet 
zien, dat de ontwerper  in de verschillende stijlen goed 
thuis is. e tegenwoordige techniek van glasschilderen 
kan echter  bij  die der  ouden niet in de schaduw staan ; 
'ti s of 't geheim der  zachte, harmonieuse klcurmcn-
geling verloren ging. 

Onder  de schoonste inzendingen van de Belgische 
Afdeeling reken ik die van de firma  Arens. t ver-
trekj e , dat zij  met gedreven koperen versierselen „mon-
teerde", is wellicht het best in stijl van alwat wij  op 
de tentoonstelling zagen. e bekoorlijk e oud-Neder-
landsche , hier  en daar  nog met over-
blijfselen uit de middeleeuwen gemengd, is door  den 
ontwerper  wel begrepen. Fijne profileeringen, delicate 
ornementen, slanke verhoudingen bekoren het oog, 
en de gedreven koperen paneelen en vullingen, door 
de oude meesters geïnspireerd , verhoogen door  hun 
matten glans het bekoorlijk e van het „intérieur. "  Ook 
de met gedreven koper  ingelegde meubelen sluiten zich 
waardig bij  deze schitterende omgeving aan. e in-
zending van de firma  Arens verdient een aandachtige 
beschouwing ten zeerste. 

e bronzen van de firma s hebben ontegen-
zeglijk verdienste , en menig fijn  beeldje schuilt eronder, 
doch er  is ook wel een en ander  bij , dat van een min-
der  verfijnden smaak getuigt. Vooral bij  de gasorne-
menten is dit het geval en in het bijzonder  zou ik 
willen wijzen op de kroon , die in de middelparti j  een 
zware vierkante lantaren heeft , als een staaltje van 
wansmaak. 

e firma t te k exposeert een collectie 
behangselpapieren, die zeer  belangwekkend is. e 
beste voorbeelden worden gevolgd en zoowel het ge-
imiteerde cuir  de Cordoue als het nagebootst fluweel 
behagen door  stijl , teekening en goede uitvoering. 

t de meubelmakerskunst in België een aanzien-
lijk e hoogte bereikt heeft, bewijst het keurige kastje 
door  J. Beaufays te Gend ingezonden. t is in vroeg-

e vormen gehouden en verraadt in de be-
werking een meesterhand. 

e sloten, spagnoletten, sluitplaten, krukken , ge-
orneerde hengsels enz. van de firma  J. B. Fondu te 
Vilvoord e , zullen zeker  de aandacht van menig vak-
man tot zich trekken, zoowel om de sierlijk e vormen 
als de soliede bewerking. 

t cuivre-poli van Colin fils te Brussel is goed 
bewerkt, al kunnen mij  de vormen niet altij d behagen , 
en al komt het niet in vergelijking met het koperwerk, 
dat de firma  Bourdon te Gend inzond. t laatste is 
in hoofdzaak voor  religieuse doeleinden vervaardigd, 
en doet zien, dat de schoone koperwerken, in nog 
zoo menige Noord- en Zuidnederlandsche kerk aan-
wezig, met vrucht door  den Gendschen fabrikant be-
studeerd werden. e kandelaars, miskelken, ciboriën 
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enz. van verguld zilver  zijn ook goed van stijl en sierlijk 
van uitvoering. 

Schoone gaskronen werden door  J. Wilmott c te k 
ingezonden. n het bijzonder  behagen mij  die , waar 
van het porselein als decoratief clement een uitstekend 
gebruik is gemaakt. 

t sierlijk vertrek van de meubelmakersfirma Briots 
te Brussel is een aandachtige beschouwing overwaard. 

r  geen overlading , geen gebrek aan stijl , geen zucht 
naar  misplaatste ornementen. e gepaste soberheid, 
die inachtgenomen werd, doet het oog aangenaam aan. 

e kachels en haarden in de Belgische afdeeling zijn 
zeer  artistiek. Vooral die van de firma s de 
Clerck , waarbij  van e tegels als decoratie een 
gelukkig gebruik is gemaakt, zijn geslaagd. 

Ook het schoone smeedwerk van Toussaint te Brussel 
zag ik met genoegen, cn het gaf mij  het bewijs, dat 
in België meer en meer de smidskunst herleeft. Of 
er in ons land wel één smid te vinden zou zijn, die 
iets dergelijks kan maken? k betwijfel het. 

Ten slotte beschouw ik ditmaal de kamer, door a 
Construction "  te Brussel tentoongesteld. 

k aarzel niet, haar den eerepalm toe te kennen 
van alwat ik tot dusverre van meubehnakerswerk zag. 

e uitmuntend gesneden vlak-reliëfs en karyatiden wor-
den omlijst door  keurig, fijn  geprofileerd timmerwerk. 
Een karakteristieke schouw met schoorsteenstuk past 
goed bij  den somberen toon van het geheel. t pla-
fond is met kinderbalkjes bewerkt, waartusschen blauwe 
velden , met gouden sterren bezaaid. Een fraai gesmeed 
ijzeren gaskroon hangt in het midden en tal van keurige 
meubelen versieren de wanden. t geheel is een stuk 
werk, dat zeker  schatten kosten zal. k vernam dan 
ook dat het, op bestelling, voor een vorstelijk persoon 
vei-vaardigd werd. 

n mijn volgend schrijven hoop ik het overige van 
de Belgische afdeeling te bespreken. 

. 
A E E A . (*) 

Sept cent soixant-cinq planches coloriées, reprodui-
sant les principales nuances obtenucs par le mélange 
des couleurs franchis entre elles, en y comprenant les 
nuances remontées au rabbattues a e du noir  et 
du blanc. 

Texte explicatif en Francais, Allemand et Anglais, 
donnant la formule mathématique de la Composition de 
chacune des nuances reproduces, par 

E. Guichard. 

, ancien prés ident fondateur  de l'Unio n 
centrale des Beaux-arts appliques . 

. Gagnon, éd i teur, 1882. 
Pri x de l'ouvrage cartonne', formant troi s volumes in-8°. — 

120 fr . 

t voorgaande sub  besproken werk zou, vooral 
voor de practij k van de Nijverheid, nog meer  waarde 
hebben, indien bij  de daarin gegeven voorbeelden van 
kleurenharmonic ook aangegeven ware, hoedanig de 
kleuren moeten bereid worden, welke hare samenstel-
lende dcelen kunnen zijn. 

Guichard heeft deze leemte aangevuld met het werk, 
waarvan wij  hierboven den titel geven en thans nader 
gaan bespreken. Volgens zijne eigene verklarin g in de 
opdracht, vormt het met het voorgaande één geheel. 

e opdracht is voorzien van twee motto's, die dui-
delijk den geest van dit deel zoowel als van het geheel 
aantoonen , en die waard zijn om meer  gehuldigd te 
worden. 

(*) Vervolg op het artikel e des Couleurs, voorkomende 
op rag. 195. 

t eerste motto is van e Bonstetten en luidt : 
e het goed zijn dat zij  die  worden voor-

gelicht door  hen die  — even goed is het, dat 
zij  die gedachten geven, zich in verbinding stellen met 
hen die uitvoeren, om in het streven naar het ware 
(schoone) en nuttige voortdurend de ondervinding te 
raadplegen." 

 tweede motto, vanSandeau, luidt : e arbeid 
draagt de belooning met zich; hij  leidt ons af van de 
wereld en van ons zelvcn. Aan hem alleen is men die 
opgewektheid verschuldigd, welke eiken welbesteden 
dag bekroont; hij  verdiende geloofd en geliefd te zijn." 

Aan het slot van de opdracht brengt Guichard hulde 
aan die denkers, welke zich op het gebied van de we-
tenschap der  kleuren boven allen verdienstelijk hebben 
gemaakt, aan Buffon, Scherffer, , Oepinus, 

, Prieur, y en E. Chevreuil. 
Voor  wien de auteur  dit werk voornamelijk bestemde, 

blijk t nader uit zijn Voorwoord. 
n decoratieschilder  moet deze „Spraakkunst der 

kleur"  eene handleiding zijn om gemakkelijk en spoe-
dig in een paleis, museum , hotel enz. de tinten te be-
palen voor  eene nieuwe decoratie. Wanneer  hij  dit 
album-boek raadpleegt, zal hij  niet anders hebben te 
doen dan in zijn zakboekje de nommers aan te teeke-
ncn van de schakeeringen , die hij  op 't oog heeft. 

n fabrikant van papieren behangsels, die menig-
maal verplicht is getrouw de tinten van geweven of 
gedrukte stoffen te volgen, moet deze Spraakkunst de-
zelfde hulpbronnen verschaffen.

(voor de samenstelling daarvan) kunnen vinden. En 
al vindt hij  niet altij d die nuance in dezelfde kracht 
van toon als hij  wenscht, dan heeft hij  ze slechts te 
verhoogen of te temperen. 

n eigenaar van een kasteel of buitenplaats, ver 
van een industrieel centrum, moet dit album een vol-
doend hulpmiddel opleveren dat, als hij  door  een huis-
schilder uit zijn buurt eenig decoratiewerk naar  zijne 
orders wil doen uitvoeren, deze genoeg heeft aan de 
nommers, gekozen uit het kleuren-album en de aan-
wijzing, hoe ze gemaakt worden. 

Wi l men nog meer  voorbeelden ? Onderstel, dat eene 
dame zelf de „fond "  wenscht aan te geven, welke noo-
dig is tot voltooiing van een tapisserie-werk en dat zij 
daarvoor  noodig heeft eene nuance, samengesteld uit 
rood, % blauw, wit en '/, zwart: dan heeft zij 
slechts de saaietdraden van voornoemde kleuren uitte 
zoeken, ze tot één draad te winden , daarmee te wer-
ken en zij  zal de verlangde kleur  verkrijgen. Ot, wan-
neer het haar te doen is om eene nuance, die samen-
gesteld is uit »/, zwart, '/, rood, '/, oranje en % wit, 
heeft zij  slechts draden van deze kleuren te gebruiken, 
daarbij  zorgdragende twee draden zwart tegen één 
draad van elk der  andere kleuren te nemen. 

Zeker  voorbeelden genoeg, welke Guichard besluit 
met de mededeeling, dat in de welbekende staats-in-
richtin g tot fabrikagc van „Gobelins"  te Parijs meer-
malen van deze handelwijze gebruik wordt gemaakt, 
welke nog het voordeel heeft van eene zekere leven-
digheid aan de kleuren bij  te zetten en het palet van 
den wever te verrijken . 

, deze „Grammair e de la couleur"  heeft tot 
hoofddoel: 

 onder de oogen van kunstenaars, fabrikanten 
en industrieelen al de  of  te brengen, welke 
kunnen verkregen worden door eene methodische ver-
menging van de  onder  elkander; 

2°. om met behulp van wiskundige formules
de 765 tonen of nuances te kunnen samenstellen, welke 
dit kleuren-album vormen; 

3". om tij d te sparen voor  allen, door  langdurige 
proefnemingen met kleurmengingen als deze te voor-
komen; en 

4". door  aan de hand te doen, die 
het palet van den decorateur  zullen verrijken , zonder 
dat hij  daarbij  tot andere kleuren zijn toevlucht behoeft 
te nemen dan die hier  worden voorgeschreven, nl. 

t deze hoofdkleuren nu heeft Guichard niet min-
der dan 765 nuances samengesteld, verdeeld in series, 
gerangschikt in de navolgende orde: 
1°. een staalkaart van de zes hoofdkleuren; 
2". vermenging dier  kleuren onderling; 
30. vermenging als voren, met toevoeging van wit; 
4». vermenging als voren, met toevoeging van wit en 

zwart; 
5». vermenging als voren, met toevoeging van zwart; 
6°. vermenging als voren, zonder  domineerende kleur; 
7°. vermenging als voren, met domineerende kleur. 

Aan al deze gemengde kleuren eigen namen te geven, 
zou ondoenlijk zijn; daarom zijn zij  op de platen zoo-
wel als in den tekst met overeenkomstige nommers 
voorzien, en onthoudt Guichard zich van bijnamen, zoo-
als Van s bruin , Terra Sienna, l blauw 
enz., waarmee sommige gemengde kleuren in den han-
del worden gebracht. Zij n doel is buitendien, om daar-
mee aan te toonen, dat wanneer  men alléén rood, geel, 
blauw, oranje, groen, violet, wit en zwart of slechts 
de drie onvermengde kleuren rood geel en blauw met 
wit en zwart, tot zijne beschikking heeft, men toch nog 
alle nuances kan voortbrengen; ook die, welke als af-
zonderlijke kleuren worden geëxploiteerd. 

e verhoudingsgetallen, die hij  daarbij  voorschrijft , 
gelden niet  der kleurstoffen maar  hare kleur-

m geeft hij , sprekende van rood, 
'/, violet en '/ 4 wit, de hoeveelheid aan en bedoelt 

 rood, " 4 violet en '/, wit kleursel (in vloeiba-
ren toestand, voor  uitstrijke n geschikt) en dus niet '/j 

 rood, enz. 
l er  echter  nog menige soort zoogenaamd zui-

ver  rood, geel, blauw, enz. is, zou men tot juiste toe-
passing steeds de boven sub "  gegeven staalkaart met 
de zes hoofdkleuren bij  de hand moeten hebben en 
misschien dan nog menigmaal verlegen staan. Boven-
dien staat men nog aanhoudend voor  verschil van nuan-
ces , bij  toepassing dier  kleuren in  en in

r  ook hierin heeft Guichard voorzien, door  zich 
bij  deze uitgaaf de medewerking te verzekeren van een 
der voornaamste Parijsche fabrieken en handelshuizen 
in verfwaren, tw. van i &  Co., hetwelk de 
meergemelde zes hoofdkleuren geheel overeenkomstig 
deze kleurenleer  levert, zoodanig, dat men ze zoowel 
met olie als met water  kan aanmengen. e kleuren 
zijn allen  niet  en worden door 
genoemde firma,  blijkens een daarbij  gevoegde prijs-
courant, geleverd als volgt: 

rood per  kil o 3.40 francs. 
2.— „ 

beschikbaar te stellen. t huis is van de firma  Jac-
ques Sauce &  Co. te Parijs, hetwelk eveneens heeft 
aangenomen gekleurde wolsoorten te leveren, tegen de 
navolgende prijzen: 

roode wol per  kil o 5.25 francs. 
gele „  „  5.25 „ 
blauwe „  „  5.65 „ 
oranje „  „  5'25 » 
violette „  „  5.65 
witte „  „  5.25 „ 
zwarte „  „  4.90 „ 

e prijzen zijn echter  aan eenige verandering on-
derhevig , overeenkomstig de rijzin g en daling der  prij -
zen van de oorspronkelijke stoffen. 

Tot zoover de aanwijzingen en omschrijvingen in het 
werk zelf, welke in het Fransch, Engelsch en h 
zijn opgesteld; hetgeen zeker  een algemeen gebruik in 
de hand zal werken. h hoezeer  wij  het om de uit-
nemend practische strekking in veler  bezit wenschen, 
zal de prij s dit niet in de hand werken. e is hoog —
te hoog, omdat men het niet zonder het andere werk 
van G. moet koopen, wat dus te zamen ruim / 100 
bedraagt, te hoog ook in vergelijking met andere werken 
in kleurendruk, en te hoog om op eene algemeene invoe-
ring in de werkplaatsen en inrichtingen voor  onderwijs 
te kunnen hopen. m mag het echter  niet in 
musea en bibliotheken voor  kunstnijverheid ontbreken, 
wier  hoofden of besturen wij  de aanschaffing te eerder 
aanraden, omdat nog zoo uiterst weinig practische wer-
ken op dit gebied zijn uitgegeven. Bovendien brengt 
het belang der  zaak mede, dat eerstelingen op dit ge-
bied en vooral baanbrekende werken door een flink 
debiet de auteurs en uitgevers daarvan aanmoedigen om 
goedkoopere uitgaven aan te durven. Wie eenigszins 
weet wat er  alzoo aan de samenstelling en uitgaaf 
van zulke werken verbonden is, en de hoop voedt dat 
het — om nog maar eens die gemeenplaats te gebrui-
ken — „werkelij k in een behoefte voorziet"  , stapt in 
zoo'n geval allicht eens over  het geldelijk bezwaar  heen. 

Zulk s zouden wij  in dit geval met te meer genoegen 
zien, omdat onze aankondiging zich voorloopig moet 
bepalen tot eene aanbeveling in het algemeen, maar 
wij  ons vleien, dat onze goede verwachting van het ge-
bruik van Guichard's werken,

 ervaring, zal worden bevestigd. t wen-
schen wij  in het belang van het onderwijs en de vak-
beoefening, en houden ons daarom voor  verdere mede-
deelingen dienaangaande zeer  aanbevolen. 

. . B. 

geel 
blauw 
oranje 
groen 
violet 

2.20 
1.3Ó 
1-35 
1.60 

e prijzen zijn a contant zonder  eenige korting, 
met de kosten van verzending voor  rekening van den 
kooper. Agenten en winkeliers evenwel genieten ra-
bat. e kleuren worden verkocht in kistjes van 5, 
10 en 25 kilogram. Elk kistje draagt het cachet van 
den heer  Guichard. 

Verder heeft G. zich nog in verbinding gesteld met 
een fabrieks- en handelshuis in fluweel-papieren, om de 
zes meergemelde hoofdkleuren ook in bewerkte wol 

E . 
1 . n de g 1.1. gehouden vergadering 

van het k t van s zijn tot raads-
leden gekozen de leden W. . . N. Th . s en 

. P. Vogel; laatstgemelde ter  vergadering aanwezig, nam de 
benoeming aan, na aanvankelijk daartegen bezwaar  te hebben 
gemaakt. 

Overigens is het programma gevolgd. Namens den heer e 
sprak de heer  Schelling, adsistent-lecraar  aan de polytechnische 
school; over  zijne voordracht had alleen een gedachtemvisseling 
plaats met het li d E, . Stieltjes. 

e aanbieding van de rekening cn verantwoording gaf tot 
eenige gedachtenwisseling aanleiding, die ten slotte tot geen 
voorstel leidde. e vergadering nam genoegen met de goed-
keurin g van de rekening van den penningmeester  door  den 

d en Bestuur. 
. Bij  de jaarlijktch e algemeene vergadering van 

de leden van het h , op het s ge-
houden, werd de mededeeling gedaan, dat liet getal leden over 
het tijdva k van 1 i 18S2 tot 30 Apri l 1S83 onveranderd is 
gebleven, terwij l het aantal entrée-bcta lende bezoekers beliep 
2512 tegen 3043 in het vorige jaar . 

Aankoopen hadden ditmaal geen plaats, doch de verzameling 
werd vermeerderd: ie. met het portret van mejuffrouw N. 
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, geschilderd door i Scheffer, legaat aan de ge-
meente ; 2c. met het portre t van . G. J. Schacht, 
predikant te , 1800—1810, geschilderd door een on-
bekend meester en door  wijlen . G. A . Borger, te Velp, aan 
het m vermaakt; 3e met een klein schilderijtje , Oud-

h binnenhuis, kopie naar  Nicolaas , door den 
heer F. t geschonken. Verder  ontving het Bestuur bij 
monde van mevrouw de Wed. C . Plaatje geb. W ü s t , uit 
New-York , het bericht, dat mevrouw de Wed. . G. Norton 
te New-York, schoonmoeder van den hier  geboren, en in 1876 
te Antwerpen overleden talentvollen kunstschilder  Alexander 
W ü s t , voornemens is, ter  gedachtenis van haren schoonzoon, 
eene door hem vervaardigde schilderij  aan het m te 
legateeren. Van mevrouw n Scheffer te Parij s ontving 
het Bestuur een schrijven, waarin zij  nevens haar  dank, de 
vroeger  gedane toezegging bevestigde, om bij  haar  overlijden 
een aantal werken van haren vader  aan het m te schenken. 

Van de gelegenheid tot exposeeren werd gebruikgemaakt 
door  onze vroegere stadgenoote mejuffrou w Cornelia Schouten. 
Zi j exposeerde een bloemstuk, getiteld: Schwarswa/d. l'ofsie. 
Ook Professor A . Struijs , vroeger te Weimar, thans e 
gevestigd, toonde opnieuw wat zijn kunst vermag; gedurende 
eenige maanden werd zijn historiestuk:  Christiana
van  in zijne gevangenis op het slot Sonderburg, 
tentoongesteld. t Bestuur  slaagde erin de beroemde Vijf 
ginneio, van . gedurende eenige dagen te exposeeren. 

e nieuwe zaal nadert hare voltooiing, en de decoratieschil-
der A. Budde, uit , is met de beschildering belast. 

Vergunning tot kopieeren werd verleend aan den heer  loog-
brui n uit , die op verdienstelijke wijze, de werken 
van Bles en Alm a Tadeina navolgde. 

Aan het verzoek van den heer  Coutts y tc , 
om tijdelijke! ) afstand der  schilderij  van laatstgenoemden mees-
ter, voor de in de Grosvcnor-Gallery aldaar te houden tentoon-
stelling van Tadcma's werken, meende het Bestuur  niet te-
mogen voldoen, o. a. om de groote risico aan het uitlecnen 
van een zoo kostbaar  stuk verbonden. 

Aan de Oudheidkundige Afdeeling werden de navolgende 
voorwerpen ten geschenke gegeven: tc. twee c schotels; 
2c. een gevelsteen met afbeelding van het dorp , 
cn eenige andere ornementatien uit den gevel, van het in Apri l 
j . l . gesloopte huis in de Grootekerkbuurt , benevens een pho-
tographic van dit gebouw; 3e. twee geornementeerde steenen, 
afkomstig van een huis op de Aardappelmarkt . Aan de schen-
kers werd door het Bestuur een woord van dank en hulde 
gebracht. 

 12 Juni. n de gisterennamiddag gehouden 
zittin g van den Gemeenteraad deelden B. en W. mede, dat 
vóór eenige dagen bij  hen was ingekomen het bestek voor de 

herstelling der  filterbassins cn andere werken der  hoogdruk-
waterleiding, opgemaakt door den voormaligcn r der 
gemeentewerken, in overleg met en onder  goedkeuring van 
dc dri e deskundigen, waarbij  ccn andere wijze van werken is 
voorgesteld, om het spatten van den bodem te voorkomen. 
B. en W . vragen thans, in overleg met de deskundigen, aan 
den d machtiging, het werk onderhands op te dragen aan 
den aannemer Boutcrse, als zijnde deze met het geheele ter-
rein en dc omstandigheden volkomen bekend. Zonder  discus-
sie werd daartoe besloten, waarop de Voorzitter  mededeelde, 
dat dc voorloopige onderhandelingen reeds zoover  gevorderd 
zijn , dat Boutcrse voor het werk / 14,800 vraagt, terwij l de 
ramin g ƒ 1 4 , 0 00 bedraagt. 

Verder  kwam het plan van B. cn W . voor den aanleg van 
een tweeden zinker aan de orde. waartoe het advies van der 

r  der  gemeentewerken cn van den r  der  hoog. 
dr  uk watcrlcid i ng was ingewonnen. c eerste gaf de voorkeur 
aan eene geheele beheiing der  buis, van den watertoren af tot 
den vasten wal, welke maatregel wel kostbaar, maar  afdoende 
geacht wordt. e tweede blijft , op grond van ondervinding, de 
voorkeur  geven aan eene kogelverbinding. 

Na eenige discussie werd het plan van den r der 
gemeentewerken zonder  hoofdelijke stemming aangenomen, 
terwij l daarbij  ook B. en W. gemachtigd werden het werk 
hetzij  onderhands, of wel in 't openbaar  aan te besteden. 

n deze zelfde zittin g deelde de Voorzitter  ook mede, dat een 
adres bij  den d is ingekomen van het Comité' tot stichting 
van een park , met verzoek  kosteloozen afstand van de -
reniau-weide. onder  bepaling, dat eerst dan over die weide 
beschikt zal worden, wanneer de plans van aanleg door den 
Gemeenteraad zullen zijn goedgekeurd en de bewijzen geleverd, 
dat de benoodigde geldmiddelen voorhanden zijn. Omtrent dit 
adres zullen B. cn W. ter  gelegener  tij d advies uitbrengen. 

P . n dc jongste raadsvergadering werd de 
heer . . C. van Soineren alhier  benoemd tot technicus voor 
de werken tot verbetering van de Zoom. 

e d besloot tot het doen bouwen van eenige duikers 
om den rechtstreekse hen toevoer van zoutwater  uit de Schelde 
naar de oesterputten te verzekeren, teneinde tegemoet te ko-
men aan de bezwaren van belanghebbenden, die van mecning 
zijn dat de kunstmatige oestercultuur, na de uitvoering der 
werken tot verbetering van de Zoom, zal benadeeld worden. 

t bouwen van deze duikers en van een bad-en zweminrich-
tin g in de Nieuwe n zal geschieden volgens de plans van 
den ingenieur-architect F. W . van Gendt J.Gz. te Arnhem. 

e bouw van de e Burgerschool, waarvan de 
kosten ten laste der  gemeente komen, en waarvoor dc -
bouwkundige een avant-projet geleverd heeft, werd aan den 
architect C. P. van Genk alhier  opgedragen. 
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 verlichting van tie schouw-

burgen. n de  electriquc laat 
zich de heer  Fr . Géraldy over dit onder-
werp uit als volgt: e schouwburgen', 
evenals in het algemeen alle groote ruim -
ten, kunnen, afgezien van de vraag der 
kosten, niets beters doen dan het nieuwe 
verlichtingsmiddel aan te wenden, dewijl 
het gevaar  voor  brand daardoor  wordt 
weggenomen, onder  voorwaarde, dat men 
de allereenvoudigste voorzorgsmaatregelen 
niet verwaarloost: terwij l bij  aanwending 
van het gas ook de grootste oplettendheid 
niet veel baat. Nu de spektakelstukken 
meer en meer in de mode komen, is het 
gevaar  zeer  vergroot en kan men bij 
zulke vertooningen niet zonder huivering 
naar het tooneel zien. Overal flikkeren 
gasvlammen, boven en beneden en ter-
zijde; gasslangen van gom, die de geringste 
schok kan doen scheuren, slingeren zich 
overal heen, terwij l in uit van gaten door-
boorde metalen pijpen geheel onbeschermde 
vlammen in lange rije n naar  buiten schie-
ten. En in het midden dezer  vuurzee loe-
pen tooneelspelers en tooneelspeelstcrs met 
slcepmantels en kleederen van licht mous-
seline rond! t er  niet meer  ongeluk-
ken voorkomen. is waarlij k een wonder!" 

. 

. 
Aan G. te A. Uw brief is ontvangen 

en wij  beloven V op de zaak terug te 
komen. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . Oresden. . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, Ucgrootiiigen en Aanleg 
Cent raai verwarmin g &  Vent i la t ie -

h t ingen, 

naar dc nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen, Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Wa te r -
of g of gecombineer-
de systemen. 

s v an Openbare Z w e m- en 
Bad in r i ch t ingen . 

StoomkooktoesteUen en W a s o h-
inr ioht ingen . 

n voor  Aba t to i r s en 
F a b r i e k en 

Y & ,
S BOC  Frères, E S 

, S & C".. E Ë 

 r > T &  S 
Oostzeedijk 248,

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

n de werkplaatsen Tilburg en Zwolle zjjn 
aanwezig: 

31 stuks open Goede-) 
renwagens 1 met Assen en 

2 stuks 2e klasse 1 Wielen. 
tuigen ' 

10 stellen Assen met Wielen, die bij 
inschrijvin g zullen worden verkocht. 

e inschrjjvingsbilletten moeten den 25 
Juni 1S83 vóór 12 ure bjj  de j 
tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, Afdee-
lin g Tracti e en , te / 'teecht ingeko-
men zjjn . 

Nadere bizonderheden omtrent deze voor-
werpen cn den verkoop derzelve worden, op 
franco aanvrage, door den r r 
Chef der  werkplaats te Tilburg en te Zwolle 
verstrekt. 

Op den 21n Juni zal door . N 
E te Amsterdam, in 

massa worden aanbesteed: 
t amoveeren van een perceel 

aan de Bozengraeht en het ma-
ken van een nieuw Gebouw met 
27 Woningen, enz. aldaar. 

Bestekken verkrijgbaa r  a ƒ 1 . 50 van af 17 
Juni bjj  de . , Achterburg-
wal 205. 

e teekeningen liggen ter  visie in tl'afé 
 Plantage . -

gen geven de Architecten 

(i. B.  en A .  G.B.z. 

e v an J u s t i t i e . 

Begrooting van n /' 4350. 
Op g den 26 Juni 1883, des namid-

dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
'.*  Gracenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van eeno Conciërge-
woning bij  het w 
te Almeloo. 

t bestek en de teekening liggen ter  in-
zage te 's tlracenhage, in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein 
en in de Nobelstraat. 

e stukken zijn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemde loka-
len; en voorts bjj  den r B. , 
Opzichter  van het w te Almeloo. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen cn 
riciitagebouwen W. C.  te 
'*  Gracenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Almeloo 
op Vrjjda g 3en 22 Juni 1883, des namiddags 
te half twee ure, op het terrein waarop het 
gebouw moet worden opgetrokken. 

's Gracenhage, den 6 Juni 1SSS. 
 ran Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

, 
Centrifujraalnompen en Stoomheijen 

T E P en TE . 
n - en Brugconstructiën. 

J sel-Stoomtram weg-
. 

e E der  Usel-Stoomtramweg-
 zal op 15 Juni aanstaande doen 

aanwijzen, en op 20 Juni daaraanvolgende 
ten haren e 

: 
e werken, vervat in bestek n". 
13 en n". 14, als: t maken, 
enz., der  trambaan tusschen 
Oouda en Oudewater en van 
diverse overbruggingen voor  die 
üjn . 

e nadere bepalingen omtrent bovenge-
noemde aanwjjzing en aanbesteding zjjn op-
genomen in de bestekken, welke na 7 .'uni 
a. s. verkrijgbaa r  worden gesteld a / ' l per 
exemplaar. 
te '* Grocenhage, ten e der -

pij , Buitenhof 38. 
te Gouda, t 253. 

e . 
, 

n , 

 Z:|l 'kl. , 
n behouwen, 

llegalv. n 
F.iiimi'rs , , 
bicters, enz. enz. 

Een Jongincnsch, zeven jaar  bjj  t timme-
ren geweest zjjnde, en met het teekenen 
niet onbekend, zag zich gaarne geplaatst 
als . Goede getuigschriften 
staan ten dienste. Adres franco brieven N . 
153 a.d. Boekh. . , Zwolle. 

Vraagt Calalo; 

.  T
YanderJJinden &  Co. 

O a l v . op 
Zuinigheid 

LOONl 

 t. 

t aaugrueicn-
. de eu roestwe-
| renilc Verven 

Geldersch-Overijsselsche 

G 
op Zaterdag den 30 Juni 1883, des mid-

dags ten twaalf ure. in de Sociëteit op den 
ZoNNE.m.v  te  van: 

Bestek No. 15. 
Grond- en kunstwerken ten be-

hoeve van de gedeelten -
spoorweg van af de grens tus-
schen de Provinciën Gelderland 
en Overijssel tot aan de Stations 
Enschede en o der  Staats-
spoorwegen. e 23,6 kilo-
meter. ) 

Bestek No. 18. 
Oebouwen en inrichtingen op de 

halte Boekelo. 
Bestek No. 17. 

Oebouwen en inrichtingen op het 
Station . 

Voor elk bestek kan afzonderljj k worden 
ingeschreven en moet een afzonderljj k in-
schrjjvingsbilje t worden ingeleverd. 

e inschrjjvingsbiljette n moeten uiterljj k 
één uur  voor de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j 
Winterswijk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j te Winterswjjk , al-
waar tevens de bestekken niet bjjbehooren 
op franco aanvrage cn tegen betaling van 

[ ƒ 3 .— voor  bestek No. 15, ƒ 1 . 50 voor elk 
der bestekken No. 16 en 17, van af den 
10 Juni e. k. verkrijgbaa r  zjjn . 

, den 1 Juni 1883. 

e v an J u s t i t i e . 

A ANBESTE N G r . 
Begrooting van n /'13350. 

Op g den 26 Juni 1883, des namid-
dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gracenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t oprichten van een Gebouw 
voor  het t te Slie-
dreeht. 

e bestekken en de teekeningen liggen 
ter  inzage te '*  Gracenhage, in een der  lo-
kalen van het e van Justitie, op 
het Plein en in de Nobelstraat. 

e stukken zijn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemde loka-
len; cn voorts bjj  den r  J . V A N SE V E N -

, Gemeente-Architect te Sliedrecht. 
n worden gegeven door  den -

genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C.  te 
 Gravenhage. 
Aanwijzin g zal gedaan worden te Sliedrecht 

op g den 21 Juni 1883, des namid-
dags te 1 ure, op het terrein waarop het 
gebouw moet worden opgetrokken. 

''Gravenhage, den 12 Juni 1883. 
 van Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S , ens. 

, 

P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met dc meeste 
'uistheid aan de originelen gcljj k zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. . 
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Wj j  maken heeren Architecten, s enz, opmerkzaam op de Tentoonstellings-
éta lage te Amsterdam van de Firm a . S te . 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 
 van gegolfd staalblik en van hout. 

Toegepast door  de n . de lïotterdanische Tnunwcg-
, de n Architecten J. A. U s te helft,  te'  enz. 

Generaal-Agenten: E. &  P. T , Civiel-ingenieurs te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

d e g e s m e e d - i j z e r en V e n t i l a t i e k a c h e ls m et en z o n d er  v u l i n r i c h t i n g 
(bekroond niet a te Amsterdam 1882). 

- en andere S met inwendige luchtverwarmin g 

16 Juni 1883.  25.  23 JUN  1883. 

&  J .SÜYVE
N V A N ' 

l

. 

1868. 

-  nw«jw mwenuige . 

tusschen Velsen en . 
, A m s t e r d a m , B a a n g r a c ht b i j  de V i j z e l g r a c h t 3 4 4 — 3 4 7. 

Bekroond te Arnhem met diploma 1 grand. 
- en Profilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement. 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk N en verschillende 

andere soorten enz. enz. 

Oeneraal-Agentschap voor  Nederland en n van den r 
T te Frankfur t a . voor  den aanleg van Terrazzo vloeren. 

N.A. ,

en -lnrichlin g 

v a n G . J . , t e A r n h e m . 
e ondergeteekende vestigt de aandacbt 

op zjjne inrichtin g voor » t
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  l'liitaclnre -

 voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . l i .  Cs., tc Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Pli«t«llili«eraiililp , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

, t e A r n h e m . 
Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2*-n, 3J™ en 4d , n graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 23 Juni a. s zal door  Burge-

meester en Wethouders der  gemeente
 worden aanbesteed: 

t bouwen van eene School voor 
240 leerlingen, met Overdekte 
Speelplaats, n ver-
der  bijhooren te . 

t bestek en de teekeningen zjjn op franco 
aanvraag ad ƒ 1.50 per  stel te verkrjjge n ter 
Gemeente-Secretarie van  en ten 

T A TT T C P ft  T * U T NT ft E kantore van den Architect . A
 U U l w U W * J> 1 N > V i te 's-Gravenhage, waar  tevens de noodige in-

AVENTJ E  27. lichtingen worden verstrekt. 
_ _ __ - p_ Aanwjjzin g in loco op den dag der  aan-

A , bekroond op beding, des voormiddags ten 10 ure. 
de Tentoonstelling der j  ter be Burgemeester en He/houders voornoemd, 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder r a n r t s w i Sr  wvvvnwrrvv 

, , , enz. enz. <* r , 
s op aanvrage verkrijgbaar . Wethouder. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

A A O E " S T E D O G 

Op g den 26'" ° Juni 1883, des na. 
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 37». 
t maken van eene Wachters-

woning, op het haltc-cmplaco 
ment . 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj 
ving, volgens jj  01 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 8"" » Juni 1883 ter 
lezing aan het Centraalbureau bjj  de e 

n en aan het bureau van den r  Sectie-
r . E. , te  en 

is op franco aanvraag aan genoemd Centraal-
bureau (afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzingop het terrein zal geschieden 
op den la4"'Jun i 1883, des voormiddags ten 
11 ure. 

Utrecht, den C*'» Juni 1883. 

Beltweg N" . 3. 
. 

Gecomprimeerde Asplialtwegeu en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en , Gangen, Veranda's, 

Brug- en , lielon-r'iiiideeringeii , Stallen en/,, enz. enz. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F . « 2, te Arnhem. 

te  W. PATON

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

 7. 

met garant ie. 
Geconstateerd door . O. J. A. E T 

te Utrecht en andere autoriteiten. e Nieuwe 
E P (wel te onderscheiden 

van  Zonneblinder) is bjjzonder  ge-
schikt voor  Woonkamers, Winkels, Scholen, 

s enz. Gasverbruik rui m een cent 
uur . Teekeningen, prjjsopgauf enz. bjj per 

. C.  Jr . te'Utrecht 

r  F. W. V A X T . 
lïureau der e van Architectur a el Amicitia : JAN , 

C. . S S en A. W. . 

Slukken en correspondentie voor  het (Jenoolsehap te adresseeren aan 
den l'^-Secretaris, Prinsengracht 851 te .imsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, 
1 hiekoningenstraat X" . 28 te Arnhem. 

AV/aWa 
T /'2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag;  het buitenland 
/'7.50 en C / 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e , uitsluitend bij  contante betaling te bekomen 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N VA N T . 

t by G. W. van de Wiel & f>., te . 

. 
e Jaarlijksche Excursie zal plaats hebben Zondag 

den isten Juli a.s. t doel zal wezen de stad Gouda. 
s morgens te 8 uren zullen heeren deelnemers 

zich vereenigen op het n vóór t Vosje, om 
van daar  per  expresse stoomboot naar n te 
gaan en van hier  verder  per  trein naar  Gouda. 

n , die zich nog niet tot dezen tocht 
hebben verbonden en hieraan wenschen deel te nemen, 
wordt dringend verzocht zich vóór den 28sten Juni 
a. s. aan te melden bij  den  ste-Secretaris. e kosten, 
aan deze excursie verbonden, zullen vermoedelijk zijn 
fy , met inbegrip van het diner. 

n leden wordt verder  bericht: 
dat door  het aanknoopen van betrekkingen met het 

Academischer  Architecten-Verein te Aken de bekende 
autographische uitgave van dit Verein voor  de leden 
van het Genootschap zonder  verhooging van prij s is 
te verkrijgen. 

n leden, die zich hierop wenschen te abon-
neeren , kunnen zich hiertoe schriftelijk aanmelden , bij 
den i ste-Secretaris van het Genootschap vóór den 
isten Juli a.s. 

de l ste-Secretaris 
C. . Posthumus . 

(A. et A.) E 
E GEBOUWEN. 

door T . 
Nadat mij  reeds onderscheidene malen door  de -

dactie van  op het hart gedrukt was, 
eene bijdrage voor  het Weekblad te leveren, liet ik 
me steeds door  zeer  uiteenloopende doch verklaarbare 
redenen terughouden. 

Toen ik echter  nogmaals aangemaand, en mij  door 
een der  redactie-leden zelfs een bepaalde taak, n.l. 
eene beschrijving van de l te Zwolle, opge-
dragen werd, besloot ik aan het werk te gaan , en heb 
ik zoo goed en kwaad ik kon, en gegevens machtig 
kon worden, mij  voor  die studie gezet, en van die 
taak trachten te kwijten. 

n hoeverre mij  dat, met bejierkte middelen, geluk-
te, is niet aan mij  te beslissen. 

Evenmin als van de meeste kerkgebouwen in ons 
land, kan met zekerheid het juiste jaartal der  stichting 
van de tegenwoordige k bepaald worden. 

Toch weet men, dat reeds, in de li Jceeuw, onge-
veer  1040 , op die plaats een steenen kerk aanwezig 
was, die waarschijnlijk door  Arnulphus of , 
den 20*'' 11 bisschop van Utrecht, gesticht, en door  hem 
aan het kapittel te r  geschonken werd. Na-
dat Zwolle in 1233 door  bisschop Willebrand van 
Oldenburg bij  oorkonde aan zijne edelen, schepenen 
en al het volk van het dorp Swolle tot stad gepro-
clameerd was, werd ongeveer  het midden der  14* eeuw, 
niet lang na het jaar  1324, toen bovengenoemde stad 
door  een geweldigen brand geteisterd werd, met den 
bouw dezer  kerk begonnen. Ondanks vele financieele 
moeilijkheden, werd ze toch reeds na een 40jarigen 
arbeid zoo niet geheel, dan toch ten deele voltooid. 

n nevenzaak werd voor  dien bouw de afbraak van 
de geamoveerde kerk gebruikt, terwij l volgens over-
levering de toren gesticht werd met de steenen van 
het slot Voorst, dat door  bisschop Jan van Arkel in 
1362 veroverd, en tot den grond toe afgebroken was. 

Niet voor  1406 schijnt men echter  met den bouw 
van dezen toren begonnen te zijn ; althans men vond, 
bij  het afbreken van dit bouwdeel, een gedenkstee» 
ingemetseld, waarop een h tijdvers voorkomt 
van den volgenden inhoud: 

O. , sanctc. t'Urrcc . altae. dc corant tc. 
n sc conclusum versus turre s tenet ortum 

e quator  CCCC sex annis Juli i quoquo dino 
Tit . tcmpli . Swollis. primun . fundatio. turres. 

d. i. 
O, heilige , hooge torens strekken u tot 

sieraad. 
t vers bevat het jaartal van de stichting des to-

rens. Op den 10 Juli 1406 zijn de eerste grondslagen 
van den toren der  Zwolsche kerk gelegd. e finan-
cieele bezwaren , onvermijdelijk aan een zoodanig bouw-
werk verbonden, werden in hoofdzaak gedekt, deels 
door  vrijwillig e giften, anderdeels door  het saldo van 
volkomen aflaat door s  verleend, terwij l 
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dc opbrengst eener  belasting of schatting door  de ste-
delijke g over  Zwolle en het kerspel van 
Zwolle uitgeschreven, zeer  ten goede kwam. e ker-
kelijk e aflaten schijnen ook hier  hoofdfactor  geweest 
te zijn; zoo gaf o. a. kardinaal Nicolaas de la Cusa 
in 1451, bij  een nieuwe verbouwing, 100 dagen aflaat 
aan allen, die de voltooiing van de l door 
hunnen geldelijken steun wilden bevorderen. 

t kerkgebouw, bij  zijne stichting aan den aarts-
engel , later  aan de 10,000 martelaren en 
de . Elizabeth gewijd, heeft een verleden, dat zich 
kenmerkt door  rampen en ongelukken van de ergste 
soort. 

n 1548 reeds begon de reeks dier  ongelukken. n 
Juli van dat jaar  toch sloeg, gedurende een hevig 
onweer, de bliksem in de torenspits, met het onge 
lukki g gevolg, dat de toren, tot de laatste omgang, 
benevens het dak der  kerk, geheel afbrandde. Van 
alle kanten aangespoord en ondersteund, toog men 
spoedig aan den arbeid, en herstelde niet alleen de 
schade aan kerk en toren toegebracht, maar  trok 
laatstgenoemde zelfs veel hooger  op; „d e overlevering 
zegt 200 voet hooger  dan de Utrechtsche , 
doch mag men Arnol d n gelooven zóó hoog, 
dat deze in hoogte alle andere spitsen van geheel Ne-
derland verre overtrof. e kosten van dezen herbouw 
werden voornamelijk door  geschenken , bijdragen en 
aalmoezen bestreden, en niet alleen uit Zwolle cn het 
kerspel, maar  ook uit de kerkkas der  omliggende ge-
meenten vloeiden rijkelij k geldelijke bijdragen. 

Volgens mr. J. J. van , archivaris van 
Overijsel, die een daarop betrekking hebbenden brief 
openbaar  maakt, werd zelfs door  Burgemeesters, Sche-
penen en n van Zwolle een schrijven gericht aan 
de g der  stad , waarin een beroep 
gedaan werd op de goede harten en beurzen der  goed-
geefsche en gemoedelijke . 

k waren deze werkzaamheden in 
1563 voltooid; althans op den dag der  heilige-kruis-
verheffing van dat jaar  werd het krui s op de spits 
geplaatst. 

Niet lang evenwel mocht het zich in zijn hooge 
standplaats verheugen, want reeds in Augustus 1606 
sloeg de bliksem ten tweeden male in de spits, met 
het noodlottig einde, dat de toren tot den grond toe 
uitbrandde, en al de klokken, negen in getal, met don-
derend geraas naar  beneden tuimelden. 

Ook nu stroomden van alle kanten geldelijke offers 
toe, en met zooveel vuur  en moed ging men aan den 
arbeid, dat in 1610 de toren reeds herbouwd was. Of 
hij  echter  zijn vorige hoogte herkregen heeft, heb ik 
nergens met zekerheid kunnen vinden. 

e ook, ditmaal waren evenzeer  zijn dagen geteld, 
daar  in i 1669, dus nauw 50 jaar  na zijnen her-
bouw, de bliksem voor  de derde maal insloeg, met 
hetzelfde treuri g einde als de beide vorige keeren. 

Ondanks de spoedige opeenvolging van al deze on-
gelukken, was de lust en moed tot bouwen bij  de 
oude Zwollenaars niet uitgedoofd; maar  nauw was 
men begonnen, of men begreep weldra, dat het raad-
zaam was den bouw tc staken, en den toren slechts 
met een gewoon tentdak af te dekken. 

e tij d leerde spoedig, dat men goed gezien had; want 
door  de herhaalde ongevallen en rampen had de steenen 
romp zooveel geleden, dat een storm op den 17 -
cember  1682 het muurwerk grootendeels deed instorten. 

Een geduchte orkaan, van den $ost,a r  van 
datzelfde jaar, voltooide dit werk en verhaastte het 
tragisch einde van den eertijds zoo neren Zwollenaar. 

Sedert is de toren niet meer  herbouwd. 
e kerk, zooals ze zich nu vertoont, is een -

kerk van den zuiversten vorm , en bestaat uit 3 even 
breede en even hooge panden, die elk voor  zich 
door  even hooge zadeldaken afgedekt zijn. Aan de 
oostzijde is elk dezer  schepen polygonaal afgesloten; 
deze koorafsluiting zonder  kapellenkrans bestaat in' 
hoofdzaak uit 3 zijden van den achthoek. Elk dezer 
zijden is door  1 groote vensteropening doorbroken, 
zoodat de koorafsluiting 9 groote lichtopeningen be-
vat , waarvan echter  de gang der  tracées zeer  eenvou-
dig cn door  latere herstelling of verwaarloozing opper-
vlakki g niet meer  te herkennen is. 

n het middelschip is het eigenlijke koor, door  een 
vri j  hoogen muur en het later  te noemen koorhek van 
de overige kerkruimt e afgescheiden. e vloer  van 
deze koorruimt e is niet, gelijk bij  de meeste kerken 
van dien tijd , boven den kerkvloer  verheven, doch ligt 
geheel in hetzelfde vlak met dezen. 

e 3 schepen worden gescheiden door  2 rijen mas-
sieve pijlers, rechthoekig van hoofdvorm, die in de 
lengteas der  kerk op gelijke-, doch in de koorruimt e 
daarentegen op ongelijke afstanden geplaatst zijn. Uit 
een gemeenschappelijk basement van dezen rechthoeki-
gen pijlervor m ontwikkelen zich 6 colonnettes, die, 
voorzien van vroeg-Gothische bladkapiteelen, zich in de 
gewelfsgraten en kruisribben voortzetten. Bij  die acht-
hoekige koorafsluitingen gaan de gewelfsgraten in door-
gaande colonnettes over, terwij l bij  de overige buiten-
muren deze door  cul-de-lampes ondervangen worden. 

e diagonaalribben zijn zuiver  halfcirkelvormig , de 
gordelbogen en gewelfsgraten hebben daarentegen den 
gelijkzijdigen spitsboogvorm tot type, terwij l hunne 
profileering zeer  eenvoudig is. 

r  pand in de buitenmuren is door  een groote 
lichtopening doorbroken, waarvan het vlechtwerk ver-
knoeid cn niet meer  terug te vinden is; over  het alge-
meen was echter  de gang van dit maaswerk zeer  een-
voudig, en meestal uit latere periode der  Gothiek. 

e kerk heeft 3 groote ingang-portalen, die aan de 
noord-, oost- en zuidzijde gelegen zijn, waarvan we 
echter  in de eerste plaats het hoofdportaal aan de 
noordzijde der  kerk noemen. t portaal, rechthoe-
kig van grondvorm, is aan weerszijden door  2 rij k ge-
omeerde steunbeeren geflankeerd, en in het midden van 
het front door  2 groote, boven elkander  gelegen licht-
openingen met daarnaast gelegen vensternissen doorbro-
ken. t benedengedeelte der  onderste opening dient 
tot eigenlijke doorgang, waarin 2 groote lompe deuren 
afgehangen zijn. Op de steenen-penant, evenals in de ge-
profileerde dag, zijn nog kraagsteenen aanwezig, waarop 
vroeger  verschillende statues van heiligen voorkwamen. 

t geheel , bijzonder  rij k behandeld, maakt een goe-
den indruk , en is , wat het benedenste gedeelte betreft, 
geheel in natuurlijk e steen uitgevoerd, terwij l boven 
in hoofdzaak gebakken .steenvullingen gebezigd zijn. 

t portaal, zooals het zich nu vertoont, is in massa 
uit het midden der  15de eeuw en later, het maaswerk-
der  tracées benevens de balustradevulling is bijzonder 
fraai doch eenvoudig behandeld, en in den zoogenaam-
den flamboyanten stijl uitgevoerd. 

e overige 2 portalen zijn niet in den stijl der 
kerk, doch in eenvoudige gemêleerde renaissance-
vormen opgetrokken en derhalve minder  noemenswaard. 

t is eveneens het geval met de consistoriekamer, 
die aan de westzijde der  kerk in het verlengde van 
het middelschip, op de plaats waar  vóór 1682 de 
groote toren stond, aangebouwd is. 

Vanuit de kerk bereikt men deze achthoekige con-
sistorie , door  een groote marmeren trappen-entrée van 
15 treden, welke ter  weerszijden door  de kolommen 
onder  het orgel geflankeerd, geen slechten indruk maakt, 
en niet onverdienstelijk mag genoemd worden. 

Overigens is deze kamer in eenvoudige statige re- | 
naissance-vormen behandeld. Voor  den grooten schoor- 1 

steenboezem ziet men een groot doek, waarop de ver-
schillende predikanten geconterfeit zijn, die gedurende 
den bouw dezer  consistorie te Zwolle geleeraard hebben. 

Van de eertijds zoo bekende pracht in deze kerk is 
weinig meer  gebleven; van de 35 altaren, die door 
30 priesters en eenige vicarissen bediend werden, is 
niets meer  te bekennen. Toch zijn enkele kerkmeu-
belen opmerkenswaardig cn overwaard om nader  be-
studeerd te worden. We noemen in de eerste plaats 
den prachtigen eikenhouten preekstoel, die de bewon-
dering van alle kunstenaars steeds tot zich heeft ge-
trokken. 

l niet in alle declen zuiver  in stijl als soort-
gelijke kunstwerken der  renaissance-periode, is het 
echter  een stuk houtsnijwerk, dat in zeer  vele details 
zoo fraai van teekening als bedreven in uitvoering is, 
dat men niet kan nalaten, er  steeds meer  en meer  naar 
te zien en te genieten. 

e eigenlijke stoel, achthoekig van grondvorm, be-
nevens de kroonlijst van het klankbord , het lofwerk 
aan den hemel , zijn prachtstukken van stijl en bewer-
king. n weet niet wat men meer  bewonderen moet, 
het karakteristieke der  teekening, of de vastheid van 
hand, die uit de bewerking van alle onderdeden en 
details spreekt. e pinakelvormige beëindigingen zijn 
minder  fraai, hier  en daar  zelfs grilli g van vorm. 

Een bepaalde bekendheid , en niet zonder  reden, heeft 
de a jour  bewerkte trapleuning, en als een meesterstuk-
van houtsnijkunst niet minder  het daarop rustende, in 
hout gesneden kabeltouw, dat zich bij  den stoel en 
hoofdbalusters in sierlijk e knoopen oplost. 

t geheel, aangenaam van hoofdvorm en rij k van 
opvatting en gedachte, is een kunstgewrocht uit het 
begin der  17de eeuw, en een meesterstuk van Pro-
testantsclien oorsprong; het is ontworpen en eigen-
handig bewerkt door  Adam Straus uit Weilborg, een 
Nassauer  van geboorte, die er  van 1617—1622 onaf-
gebroken aan arbeidde. 

e jaartallen zijn , te beginnen met het tweede , 
achtereenvolgens op al de stootborden der  preekstoel-
trap ingebeiteld, terwij l men op het bovenste stoot-
bord leest: 

So. la. ich. ha. gew: 
Zoo lang heb ik gewerkt. 

Verder  komt de naam van den maker  voor, in een 
der 5 verzen, die op de trommel van den stoel ge-
beiteld zijn; het luidt als volgt: 

Adam Straus van Weilborch 
Uyt dat e lant Nassauwe 

t dit 'gemaeckt sonder  arch 
E n dat al door  Gods betrouwt' . — 

Nog leest men op een der  middelste voorzijden van 
de achthoekige piëdestal, behalve een ander  vers, dat 
betrekking heeft op de beginselen van den Protestant-
schen godsdienst, het volgende veelzeggende puntdicht: 

A l quam godt van boven 
r  van alle man 

Noch salt elck niet looven 
Welck men niet laken kan. — 

n hoeverre de meer  bij  dergelijke werkstukken ge-
debiteerde sage, „dat den kunstenaar  bij  het afleveren 
van zijn werk, uit vrees van meer  dergelijke te maken, 
de oogen uitgestoken zouden zijn" , waarheid bevat, durf 
ik niet beslissen, daar  ik aangaande deze quaestie niets 
met zekerheid heb kunnen nasporen. 

r  fraai , doch zeker  noemenswaard, is het 
reeds vroeger  vermelde koorhek. t is een werk-
stuk uit het laatst der  16de eeuw, van veel minder 

kunstwaarde dan bovengenoemde preekstoel. t ge-
heel is niet onbehaaglijk van hoofdvorm, enkele dé-
tails zijn zelfs zeer  goed, terwij l de koperen balusters 
fraai van bewerking zijn. Opmerkelijk leclijk en gril -
lig van vorm zijn echter  de, zonder  eenige reden van 
bestaan, daar  geplaatste bekroningen , die in hoofdzaak 
den cartouche-vorm hebben en spitstodoopend eindi-
gende, leelijk van teekening en grof van bewerking 
zijn. n het midden komt het oude Zwolsche wapen 
met een cherubijn-kopj e als bekroning voor, terwij l in 
het bovendeel het jaar  1 597 vermeld staat. e be-
kroningen steken geheel af bij  het anders niet onver-
dienstelijke koorhek. 

t groote, boven de entree van de consistorie-
kamer gelegen, orgel wordt door  vakmannen en mu-
ziekkenners voor  een der  schoonste en beste van de 
Nederlandsche kerken gehouden. 

t is een geschenk van twee rijk e Zwollenaars, 
de heeren Gebr. Theodoor  en Bernardus , eerst-
genoemde rentmeester  op het klooster  te Windcsheim 
en de tweede geneesheer  en burgervader  van Zwolle, 
en werd in 1721 door  George en Frans Snitgers, 
beroemde orgelmakers te , vervaardigd. t 
bevat 4 klavieren, vri j  pedaal en 80 registers, waar-
onder  63 die de stem van den mensch nabootsen, 
ruim 4200 metalen pijpen, een bekwaam aantal blaas-
balgen , en heeft bij  een restauratie in 1840 een groote 
verbetering ondergaan. 

Evenals aan alle orgels van dien tijd , zijn de ar-
chitectuurvormen, vooral wat de omlijstingen der 
pijpen betreft, zeer  grillig , en dus niet in de minste 
overeenstemming met de architectuur  der  kerk. t 
neemt niet weg, dat er  menig fraai en uitmuntend 
gemodelleerd beeld, menig flink  gesneden ornement 
aan voorkomt. e reeds genoemde kolompartij , waar-
op het orgel rust, b. v. met de daartusschen gelegen 
trap naar  de consistorie, is niet onverdienstelijk. e 
rij k gemodelleerde hemel, waarop in haut-relief sera-
phines en cherubijnen, met trompet en bazuinen, den 
Allerhoogste een loflied toezingen, is voorzeker  flink 
behandeld en rij k van gedachte. 

t geheel is grootsch imponeerend, en wanneer 
bij  hooge feesten of andere gelegenheden het orgel 
door  den verdienstelijken organist of door  den te Zwolle 
algemeen bekenden dilettant bespeeld wordt, is de in-
druk overweldigend. 

Nog bezienswaard zijn de bekende toegangstrappen 
en de vlakke gewelven in de ingangsportalen naar 
het orgel. 

t extérieur van de kerk is zeer  eenvoudig van 
behandeling. e muurvlakken , in ieder  pand door 
groote lichtvensters doorbroken, zijn door  groote mas-
sieve contreforten of beeren geflankeerd en verlevendigd. 

e geheele romp is in gewone fabriekmatige bak-
steen uitgevoerd, doch met een rok van tufsteen be-
kleed , die vooral aan de contreforten zeer  veel door 
den knagenden tand des tijcis geleden heeft. 

n den buitenmuur, aan de oostzijde der  kerk, is 
een halfronde gedenksteen ingemetseld, die op zich 
zelf niets te beteekenen heeft, doch wiens daarzijn tot 
de uiteenloopendste volkssprookjes aanleiding heeft ge-
geven ; naar  onze meening, redenen om nader  bestu-
deerd en ook hier  besproken te worden. 

e steen zelf is halfcirkelvormi g en heeft een lengte 
van 1.30 . bij  een hoogte van 0.66 ; de onder-
of liggende zijde van den steen is ongeveer  mans-
hoogte boven de straat gelegen en geheel vlak gelaten, 
terwij l daarentegen de ronde bovenzijde georneerd is 
met een rand, waarop een ornement in vlak-relief is 
gebeiteld, dat geheel het karakter  der  oud-christelijke 
kunst draagt. 
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t middelgedeelte is ten opzichte van dezen rand 
eenigszins verdiept; op dit vlak als fond is in weinig 
verheven relief een groep figuren gebeiteld, welke tot 
die vreemdsoortige verhalen aanleiding gegeven hebben. 

Juist in het midden vertoont zich de buste van een 
man in, wijd gewaad, met spitsbaard en sterk ontwik-
kelde lange knevels; beide handen zijn , ten opzichte 
van de as, symmetrisch juist gelijkvormig opgeheven; 
de linkerhand is geheel vlak en doelloos, van de 
rechterhand zijn daarentegen twee vingers opgeheven, 
als bij  een zegening of bij  het zweren van een eed 
geschiedt. 

e oogen van deze figuur  zijn neergeslagen op drie 
kleinere koppen, wier  tronies veel geleden hebben, en 
waarschijnlij k heiligen voorstellen, tenminste te oor-
deelen naar  den heiligenschijn, waarmede elk hoofd 
omringd is. 

Verschillende lezingen zijn omtrent de beteekenis en 
het bestaan van dezen steen gegeven; — ieder  Zwolle-
naar  kent ze. 

n de eerste plaats zou het de aannemer der  kerk 
zijn, die uit gebrek aan geld, den bouw van dit bouw-
werk ter  manshoogte had moeten staken, en daartoe 
door  kerkvaders geïnsinueerd, zijn onvermogen plech-
tig voor  hen moest bezweren. Nog een andere editie 
wordt er  omtrent dit aannemersverhaal gegeven, doch 
even onwaarschijnlijk als het eerste en met even wei-
nig reden. Waarom toch die kerkvaders met een aure-
ool voorzien waren, was me nooit helder. Nog een 
ander  verhaal dicteert de voorstelling, als de Christus 
te zijn, met zijn drie volgelingen Petrus, Jakobus en 
Johannes. t verhaal klink t even vreemd als de beide 
eerstgenoemden; een voorstelling van den Christus 
met puntknevels is toch wel nooit vertoond. 

Veel is over  dezen steen geschreven, veel gerede-
twist ; toch is naar  onze opinie de oorsprong niet zoo 
dichtbij , doch ook niet zoo ver  te zoeken. 

Beschouwt men toch met meer  dan gewone aan-
dacht de teekening en behandeling der figuren, dan 
merkt men reeds spoedig een zekeren familietrek, en 
denkt men onwillekeurig aan de oud-Christelijke en 

e tympaanvullingen, waaraan, ofschoon 
ze zeer  onbeholpen en weinig esthetisch van teekening 
en uitvoering zijn, toch een even karakteristieke als 
symbolieke beteekenis niet ontzegd kan worden. 

n denke slechts aan voorstellingen als het lam 
Gods; de symbolieke drie-eenigheidsfiguren; de slang, 
die met den staart in den bek ons op de eeuwigheid 
wijst; dan de Christus op den troon met de alfa en 
omega, de gewone aanduiding uit de Openbaring — 
en men ontdekt reeds dadelijk de helderste overeen-
stemming met de hier  bedoelde voorstelling. 

Beschouwt men nu de letters rondom de hoofdfiguur 
ingehakt, die geheel het karakter  der  lettertypen van 
de 1 i d e en i 2ae eeuw dragen, dan ontwaart men spoedig, 
dat hier  Abraham bedoeld is; verder  leest men, na 
nauwkeurige oplettende onderzoeking, in nog zeer  flauw 
zichtbaar  letterschrift: 

Christelijk e basiliek, en des te waarschijnlijker , omdat 
die ingangen meestal zeer  bekrompen en smal waren, 
hetgeen ook zeer  goed met de geringe breedte van 
slechts 1.30 overeenstemt. 

Zonder  twijfel is het dus een fragment van de oude 
Christelijk e kapel, die vóór de stichting der  tegen-
woordige , op die plaats aanwezig was, en 
waarvan in het begin van dit opstel reeds met een 
enkel woord gesproken is. 

k is hij  dus ter  gedachtenis aan 
de vroegere kerk, met de overige  gebruikt 
en ingemetseld, temeer  nog, daar  zijn beteekenis niets 
storends had, en op de bestemming der  kerk doelde. 

Sedert eenigen tijd staan de steigers rondom de 3 
koorafsluitingen, en is men begonnen dit oude monu-
ment te restaureeren. e gezamenlijke kosten van 
deze restauratie zijn geschat op f 75,000, waarvan 
ƒ40 ,000 door  het , en het overige door  de Ned. 

. Gemeente te Zwolle gesubsidieerd wordt. 
s is tot het afbreken van een tegen de koren 

aangebouwde woning besloten; mochten de kerk-ont-
sierende aanbaksels met hunne steeds rookende schoor-
steenen op het kerkplein weldra dit lot deelen! 

We hopen , dat de e g een zaakrijk 
deskundige te Zwolle zal gezocht hebben, opdat onze 
oude l zich weldra in zijn oorspronkelijken 
waardigen tooi vertoone, en een sieraad blijve van 
Overijsel's lieve hoofdstad. 

i 1883. 

per. me. apert. vite. lucus. domus. ista. venite. 

d. i. : 
r  mij  staat de plaats des levens, dit huis open. 

. 
t andere woorden, om een oud kerkelijk gezeg-

de te bezigen: 
t huis is de poort tot den weg des levens. . 
t geheel doelt dus op een uitnoodiging om de 

kerk, Gods huis, te bezoeken , en kan dus slecht boven 
een andere ingang, dan die van een kerk, gestaan 
hebben. t is dus bijna met zekerheid aan te nemen, 
dat het een tympaan is boven de ingang van een oud-

(A.etA.) E E -
. 

t verheugde ons, uit de dagbladen te vernemen, 
dat het Amsterdamsch Gemeentebestuur  weldra zal over-
gaan tot het uitschrijven van eene prijsvraag voor  eene 
nieuwe beurs. Althans, nu met het opstellen van het 
programma een aanvang zal worden gemaakt, ligt het 

J vermoeden niet verre, dat ook de uitschrijvin g weldra 
i tegemoetgezien kan worden. 

Zal de prijsvraag een nationale of wel een inter-
 nationale zijn ? Wij  weten het niet, maar  hopen het 

; eerste. Ons vaderland, al is het niet groot, heeft, 
 blijkens de inzendingen op de laatste nationale prijs-
vragen , nog mannen genoeg, wie het niet aan ijver 
en talent ontbreekt, een grootsch ontwerp als dat eener 

 beurs te concepieeren. t komt ons voor, dat men 
! eerst dan gerechtigd is, een internationale prijsvraag 
 uit te schrijven, wanneer  de vaderlandsche onmacht 

1 gebleken is. 
Bij  alle openbare prijsvragen van den laatsten tijd 

in den vreemde, slechts die van een monument voor 
den n Czaar  en „i l e galantuomo"  te e 
uitgezonderd , werden slechts de landgenooten ten prijs-
kamp geroepen. Al wenschen wij  geen represailles, 
toch meenen wij, dat ook Nederland in deze zijn 
nationaliteit hoog moet houden. 

Er bestaat ten onzent eene neiging, om alwat uit 
den vreemde komt, voor  beter  te houden dan wat 
wij  zeiven produceeren. Waarschijnlij k is zij  ontstaan 
in den tijd , toen onze kunst werkelijk zeer  laag gezon-
ken was, doch ook thans, nu zij  begint te herleven, 
blijf t die neiging bestaan, zeer  tot schade van de 
Nederlandsche kunstenaars. t men thans eens 
de proef willen wagen, wat zij  vermogen! 

n ieder  geval, of de prijsvraag nationaal dan wel 
internationaal zij, hopen wij  dat men de prijsvraag 
op Engelsche wijze zal inrichten. e manier, die den 
medewerkers veel noodelooze moeite en kosten spaart, 
en de werkzaamheden der  jur y zeer  vergemakkelijkt, 
bestaat daarin, dat men eerst slechts schetsen op kleine 
schaal vraagt, waaruit de jur y dan een zeker  aantal 

kiest, waaraan gelijke geldelijke prijzen worden toege-
kend. t beperkt aantal mededingers wordt dan uit-
genoodigd, de door  hen vervaardigde schetsen uit te 
werken op groote schaal. Uit deze ontwerpen wordt 
daarna een keuze voor  de uitvoering gedaan. 

r  ontwerper  is verplicht zich ten strengste aan 
de door  hem ingeleverde schetsen te houden, op straffe 
van de beoordeeling uitgesloten te worden. 

r  zal beseffen, hoeveel vruchteloos werk op deze 
wijze vermeden wordt, terwij l zij, die uitgewerkte tee-
keningen maken , daarvoor  schadeloos gesteld worden, 
zooals billij k is. 

Wij  hopen , dat bij  het opstellen van het programma 
de wenschen, door  ons in het eerste nommer  van dezen 
jaargang geuit, in het oog gehouden zullen worden, 
en vertrouwen, dat deze belangwekkende prijsvraag een 
bevredigenden afloop moge hebben. 

(A. et A.) EEN . 
t was een gelukkige gedachte van de heeren 

Springer  en Stillmann, de door  hen vervaardigde ont-
werpen voor  een zomertheater, te Amsterdam op te 
richten, in de sociëteitszaal ter  bezichtiging van de 
leden te stellen. 

e ontwerpen zijn vier  in getal. t eerste ontwerp 
heeft een ronde schouwburgzaal, met flink  tooneel en 
daarachter  gelegen tuin. Ook in het tweede ontwerp 
is deze distributi e gevolgd , slechts met dit onderscheid, 
dat de directeurswoning verplaatst werd, en de dag-
verlichting anders werd ingericht. t derde ontwerp 
heeft een langwerpige zaal, met daarnaast gelegen tuin, 
terwij l het vierde ontwerp een vierkante zaal met halt-
cirkelvormige afsluiting heeft. t laatste ontwerp is 
voor  de uitvoering bestemd. 

e gevels zijn allen in . e 
der beide eersten meer  in , die der  beide 
laatsten meer  in Franschen geest. e zaaldecoratie is 
in overeenstemming met de architectuur  van het uit-
wendige , en een rijk e polychromie zal het aanzien ze-
ker verhoogen. 

Wij  wenschen de architecten met hun welgeslaagden 
arbeid geluk, en hopen dat deze tentoonstelling door 
vele gevolgd moge worden. 
(ATetA. ) E T VA N 17 . 

Toen Zondagmorgen onder  hevige regenvlagen een 
aantal leden van het Genootschap aan het Centraal-
station bijeenkwamen , vermoedden zij  niet welk een 
schoone dag hun wachtte. Niet alleen, dat nog vóór 
de aankomst te m de regen ophield, maar  het 
schoonste zomerweder  trad ervoor  in de plaats. 

Op de plaats der bestemming aangekomen, begaf men 
zich naar  de St.-Jansstraat, waar  het schilderachtig laat-
Góthische dakruitertj e van de St.-Janskerk en het poortje 
van het voormalig Gasthuis, alsmede hier  en daar  ge-
deelten van woonhuisgevels , geschetst werden. 

Even na elf uur  begaf men zich naar  de St.-Bavo-
kerk, waar  het beroemd orgel juist zijn indrukwek-
kende accoorden deed hooren. n bijzonderheden werd 
dit monument bestudeerd, en vooral het gesneden ei-
kenhouten koorhek, dat bijna geheel hetzelfde is als 
dat van , wekte bewondering. Ook de 
fraaie kerkmeubelen werden met aandacht beschouwd. 

Tot twaalf uur  toefde men in de St.-Bavo, waarna 
men onder  gezellige kout in een restaurant op de Groote 

t een „lunch"  gebruikte. 
t s werd daarop bezocht. t gebouw, 

dat vroeger  tot paleis der  graven van d diende, 
toont nog duidelijk zijn voormalige bestemming. Zoo-
wel het ingangsportaal als de groote hal verraden hun 
oorsprong uit de dertiende eeuw. 

c schilderijen, op het s aanwezig, werden 
nu in oogenschouw genomen, waarbij  in 't bijzonder 
de breede toets van Frans ' wereldvermaarde schut-
tersstukken de leden tot bewondering stemde. 

Nu werden gedeelten van s hoofdkerk , een 
gevel in de t en de toren van de Bakenes-
serkerk geschetst, waarna men, tot besluit, nogeens 
zijn krachten aan de schilderachtige Spaarnwouderpoort 
beproefde. Van dit gebouw maakte o. a. een der leden 
een aardige aquarel. 

Tegen vier  uur  was men weder  aan het station, en 
toen de deelnemers in den trein gezeten waren, had 
men maar  één woord over  het nut van schetstochten, 
die, zelfs al zijn niet alle deelnemers nog geoefende 
schetsers, schoonheden doen ontdekken , waarvan men 
in het vluchtig voorbijgaan weinig of niets bespeurde. 

n besloot, dezer  dagen weder  een schetstocht, wel-
licht naar  Edam of m , te organiseeren. 

E E . 
Vóór eenigen tij d is tusschen Velp en Arnhem dc zooge-

naamde Vogeltuin geopend, als uitspanningsplaats een tegen-
hanger  van dc Buitensocictcit, aan de andere zijde van Gclre's 
hoofdstad. 

Op het uitgestrekte terrein , naar  ik hoor  wat grootte be-
tref t een mededinger  van Artis , verheft zich in het midden het 
groote gebouw, dat behalve de gezelschapszalen, tal van lo-
geerkamers bevat, dus ook tot hotel is ingericht. t gebouw 
(van den aanleg van den tuin spreek ik niet), is het resultaat 
van een prijsvraag, waaruit blijkt , dat men zich hier  niet met 
iets alledaagsch wilde tevredenstellen. 

s dit doel bereikt? We zullen zien. 
n het middelpunt van Necrland's paradij s wordt slech-

ter  gebouwd dan ergens anders. n behoeft slechts den krans 
van villa' s te beschouwen, die Arnhem omgeeft, om te zien, 
uit welke verlepte bloemen deze bestaat; aan den zoo heerlij -
ken Velperweg zijn in den laatsten tij d bloemen in den krans 
gevlochten, die zelfs daar  nog, zich als paardenbloemcn tus-
schen rozen voordoen, enkele gunstige uitzonderingen niet te 
na gesproken. Een oog, met een minimu m schoonheidsgevoel 
begaafd, herkent deze dadelijk . t s in den Vogel-
tui n mag gerust onder  deze gunstige uitzonderingen, al is het 
geen villa , gerekend worden. n bemerkt dadelijk , dat er 
een meer  begaafde hand aan het werk is geweest, en het is 
een gelukkig verschijnsel, dat men toch begint te gevoelen, 
dat er  een betere weg ingeslagen moet worden, zoodat men 
zich niet altij d behoeft te ergeren aan de vele wanstaltighe-
den, die in Arnhem te kust cn te keur  zijn. 

Aan den anderen kant moet men nu niet denken, dat met 
het hotel van den Vogeltuin het ideaal is bereikt, want het 
bepaald een schoon gebouw te noemen, is weer  iets anders. 

r  nog eens, zóó is men op den goeden weg. Ook hier  zou 
men kunnen beginnen met de zoo dikwijl s geuite klacht, 
«waarom de vervelende pleister"? waarbij  men in Arnhem 
nu eenmaal schijnt tc zweren en die aan dit gebouw meer 
schade heeft gedaan dan misschien ergens anders. e wezen-
lij k goede architectuur  gaat bij  al die vlekken in het cement 
totaal verloren. t aangenaam ensemble van berg- met bak-
steen zou hier  bijzonder  goed hebben gewerkt. 

Pleister  is geen gehouwen steen (!). n ieder  geval moest 
men er  zich meer  op toeleggen, de bepleisterde wanden ge-
lijkmati g van kleur  te doen zijn. c onooglijke vlekken be-
derven alles. 

e massa-verdceling van het gebouw is vri j  goed; in de 
details zijn echter  verscheidene fouten en zwakheden te be-
merken. s bij  den voorbouw vallen deze in het oog. n 
bijv . de ontwerper  de aansluiting van dezen aan de zijvleugels 
verdedigen, zoodat het noodlottig kleine hoogteverschil oor-
zaak is, dat dc kroonlijs t in de attica stoot ? Waarom den voor-
bouw niet veel hooger  gemaakt, wat ook aan het silhouet 
geen kwaad zou hebben gedaan, integendeel. e fouten 
bemerkt men bij  de torens (?) der  zijgevels. 

Zou het goede motief van een «loggia", gevormd door  de 
kleine rondboogvensters, niet beter  zijn uitgekomen, wanneer 
in de contreforts van den voorbouw niet dezelfde vensters 
waren gebruikt? 

c zwaarmoedige renaissance-venstersin het parterr e werken 
ook niet aangenaam, vooral niet naast de goed geslaagde ri j 
galerijen, met halfzuilcn cn bogen. 

Over het algemeen is het parterr e beter  dan de eerste ver-
dieping, die met de niet zeer  schoone vensters te onrustig is. 

e men door  het uitwendige niet onaangenaam zijn ver-
rast, het binnentreden wekt bepaald teleurstelling. 

n komt in een lage vestibule, die naar  den uitwendigen 
bouw tc oordeelcn, iets veel imposanters liet verwachten, cn 
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direct toegang geeft tot dc groote zaal door  twee ronde gangen, 
die (men kan dit vermoeden) om het orkest loopen; er  is dus 
afgeweken van de gewone traditie , die de ingang tegenover 
de toegangsdeuren van buiten plaatst. 

Welnu, «var ic tas dclectat", en dit zeggen we ook hier; echter 
bij het binnentreden tegen zulk een nuchteren wand aan tc 
kijken , zooals wc hier tc zien krijgen , zonder  eenig relief, is 
niet aangenaam; het maakt een eenigszins benauwden indruk . 

e vermoedelijk later  aan tc brengen beschilderingen kunnen 
dezen niet verdrijven . 

e twee ronde gangen komen uit onder de galerijen, aan 
beide zijden der  groote zaal. 

n is in Nederland niet veel groote feestzalen gewend; 
elke nieuwe, die gebouwd wordt , kan dus met vreugde worden 
begroet. c eerste indruk , dien men bij  het binnentreden van 
de hier  bedoelde ontvangt, is dan ook een verrassende, maar 
't is jammer dat men het zeggen moet, ook slechts de eerste; 
want dc tweede wordt dadelijk , door de anders in een zaal zoo 
gewenschte galerij , bedorven. 

c ri j  (niet monumentale) ijzeren zuiltjes dragen hier  niet 
een luchti g balkon met balustrade, om don talrijke n bezoekers 
zitplaatsen tc verschaffen cn dc hooge zijwanden op aangename 
wijze tc breken, maar een gesloten gang, cn wel zoodanig 
gesloten, dat zij  eer  tot een ri j  gevangeniscellen dan tot 
ruim e gezellige logeerkamers toegang schijnt tc geven. n 
heeft blijkbaa r met de hotclgangen geen weg geweten; de 
groote zaal is toch groot genoeg — welnu, dan ze daar  maar in -
geplaatst. n verlangt van een groote zaal, dat zij  zich naar 
boven verruimt ; hier  wordt ze nauwer, cn dat nog wel door 
gangen, die niet tot haar  behooren. t hotel is een lastige 
indringer  geworden, die onrechtmatig bezit beeft genomen van 
zijns naasten eigendom. t "  is dus zeer 
ongunstig, daar  buitendien de zaal nog hooger  had kunnen zijn. 

Tegenover het orkest bevinden zich dc bijzalen, van gelijke 
hoogte als dc vestibule. e is dus ook het plan van de logeer-
kamers gegeven, die op de eerste verdieping de geheele zaal om-
ringen , cn ongetwijfeld ccn aangenaam logies zullen verschaffen. 

j hot beschouwen der  binnenarchitectuur  rijs t het vermoe-
den, dat men aan bet einde der  beschikbare bouwsom was 
genaderd; het blijf t tenminste ondenkbaar, dat dc ontwerper 
der buitenarchitectuur  voor het inwendige niets beters heeft 
kunnen verzinnen. Er  is volstrekt geen afwisseling tusschen 
de verschillende zalen, de vestibule in cluis. e pilas-
ters, met dezelfde kapiteclcn, cn dezelfde boogjes; men vindt 
ze overal terug. Algchcelc afwezigheid van fantasie geeft, 
als dadelijk gevolg, nuchterheid en verveling. 

t plafond der  groote zaal mag als het Eest geslaagd wor-
den beschouwd, en kan het bij  goede beschildering, die, zoo 
ik hoop, niet op zich zal laten wachten, »wel aardig doen." 

n beklaag ik de twee kariatyden, die het te dier 
plaatse onnoodig ver  vooruitspringende architraa f moeten 
dragen; het zou geen groote verwondering baren, wanneer  men 
ze op zekeren dag. geheel ineengezakt, vond liggen. 

War e ten laatste niet op eene meer  decoratieve wijze ver-
lichtin g aan tc brengen geweest, dan door die twee afschuwe-
lijk e palen . die aan bet plafond hangen ? 

n zal zich dan eerst recht behaaglijk in deze zalen kunnen 
voelen, wanneer  een goed gehanteerd schilderpenseel het koude, 
oogverblindende wit heeft doen verdwijnen, cn eenige afwis-
seling heeft gebracht in dc eentonige binnenordonnantic. r 
dan kan men ook ongetwijfeld Arnhem met zijn nieuw gebouw 
gclukwenschcn. 

E . 
Sj c stad Nottingham, die bijn a tweehonderd duizend inwo-

ners telt, mag zich beroemen, zoo het plaatselijk bestuur de 
voorstellen eener e elcctricitcits-maatschappij  aan-
neemt, het eerst onder  alle steden de gasverlichting overboord 
geworpen en uitsluitend electrische verlichtin g ingevoerd te 
hebben. e j  namelijk biedt aan, voor  220,000 
pond sterling 60,000 Swan-lampen met werktuigen en geleidin-
gen op tc stellen. Zi j  zal een lamp van 20 kaarsen lichtsterkt e 
voor  hetzelfde bedrag onderhouden, dat de stad nu betaalt 
voor een gasvlam van 14 kaarsen, en rekent hierbi j  op een 
winst van dric-en-twintig ten honderd, ofschoon gas in Enge-
land zeer  goedkoop is en gloeilampen duurder  zijn dan boog-
lampen. e hooge rente zou alleen toe te schrijven zijn aan 
de exploitatie op groote schaal. 

' Ü Ofschoon in Europa de electrische banen in aantal toe-
nemen, vertoont zich aan gene zijde van den Oceaan daar-
voor  niet zooveel opgewektheid. Amerik a wil echter, naar 
het schijnt, het verzuimde inhalen. Onder  Edison's toezicht 
heeft zich een j met een kapitaal van twee milli -
oen dollars gevormd, die o. a. met zijn patenten voor  het elcc-
trisch overbrengen van kracht wil werken. e j 
denkt een begin te maken met een proef op de voor  electrische 
exploitatie aangelegde Nieuwyorksche luchtspoorwegen. |CJ.t'S! 

— Gelij k bekend is, wordt de betrekkelij k snelle vernieling 
van de koolspitsen in dc electrische gloeilampen aan de snelle 
beweging der  verbrande kooldccltjes toegeschreven. e deel-
tjes loopen onophoudelijk bij  millioencn storm tegen de kool-
weefsels en beschadigen ze alzoo. e bekende elcctricus h 
wil dit voorkomen door  inschuiving van een mikaplaatjc . 

E . 
. r  Z. . is, met 1 September a. s., aan 

. Grothc, op verzoek, eervol ontslag verleend als hoogleeraar 
aan de polytechnische school, met dankbetuiging voor  dc vele 
en goede diensten door hem in die betrekking bewezen.1 

. t Bestuur  der j  tot Bevordering 
der , daartoe door  het Gemeentebestuur  uitgenoodigd, 
heeft dc heeren C. n cn J, . dc f aangewezen 
om deel te maken van de commissie voor het vaststellen van 
het programma der  prijsvraa g voor een nieuw beursgebouw. 

— Aflevering 6 van  (uitgave J. G. e te 
Utrecht) bevat: 

e havenwerken te Antwerpen (met tig.) — Een paar op-
merkingen over den zeewolf. — o thermo-electrische batteri j 
(met tig.) — Obcrstein en zijn agaatslijperijen.  Aardbevingen 
(met tig.) — Een nieuwe toepassing van het electrisch gloci-
licht . — Verbrandin g zonder  vlam. — Slangen in l 
Ztiid-Afrik a (met tig.)  Gewijzigde Beu-telefonen (met fig.) — 
Een nieuw koudmakend mengsel. — t opzetten van vogels.— 

t vegetarianisme. — n van drijfkracht . — n en 
maaksel van den aard- of regenworm (met fig.) — Correspon-
dentie. 

. 
1°. »Wat is de beste manier  om portland van do glazen tc 

verwijderen, zonder  deze tc beschadigen ?" 
2". «Welk is het beste middel om stijlen, die op neuten 

gesteld worden, in den muur tc verankeren, om het afwijken 
te beletten?" 

Antwoorden worden bij  dc e ingewacht. 

. 

n de Tentoonstellingsbrieven, voorkomende in uw blad van 
16 Juni j l. , zag ik o. a. vermeld het door de Brusselsche Firm a 
Toussaint ingezonden smeedwerk, als versiersels voor  haarden 
enz. aangebracht. Al s oud smid begaf ik mij  zoo spoedig moge-
lij k naar de e afdeeling, vond ook het aangeduide werk 
cn zeg het den heer  Osado volmondig na: het is zeer  fraai 
werk; maar of er  in ons land wel ccn smid te vinden zou zijn 
die iets dergelijks kan maken, betwijfel ik met den heer  Osado 
niet; in Amsterdam alleen zou genoemde heer er  meer dan 
een kunnen vinden en waarschijnlij k ook elders in Nederland; 
maar wel betwijfel ik het, of er  in ons land lief hebbers te vin-
den zullen zijn om dergelijk sierlij k gesmeed ijzerwerk te koopen, 
vooral als het zeker was dat een Nederlander  het gemaakt had. 

j dunkt , ik hoorde al zeggen: het is wel aardig, maar  waar 
dient het voor, wat een werk om schoon tc houden, het mag 
wel gepotlood worden, enz. 

t echter  de heer  Osado inet smidswerk, van welken aard 
ook (handenarbeid), een proefje willen nemen met dc bedreven-
heid van zijn landgenooten, dan houd ik mij  aanbevolen; het 
adres is bij  dc e bekend. 

, Juni 1883. 

. 
Verschillende stukken moeten ditmaal worden ter  zijde gelegd. 

, 

Een jong bouwkundige, 
thans in het buitenland werkzaam, zoekt 

. 
Franco brieven letter . aan het Bureau 

van dit blad. 

, . 
beveelt zich aan tot levering van Fransche en 

e - en , 
N enz. ten behoeve van 

. Architecten, Schilders, , enz. 
 enz. Catalogus franco en gratis. 

S N &  C133. 
AVENU E  27. 

. 
A T TE STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

. 
r  voortdurende ongesteldheid 

van een der  Vennooten bestaat er 
voor  iemand uit den beschaafden 
stand gelegenheid , zich onder  zeer 
gunstige voorwaarden een E 

E te verschaffen in een ge-
vestigde en uitgebreide -
en Fabriekzaak in Bouwstoffen. 

t benoodigd kapitaal  35 
mille, (ioede referentiën worden 
verlangd, terwij l handelskennis tot 
aanbeveling strekt. Adres met fran-
co brieven onder  letter  bij  de 
Boekveikoopers 11 T &  ZO-
NEN, te

Op g den 9 Juli , des voormiddags 
te elf uren, zal in het t

 OS op het Vreeburg te Utrecht, in 
het openbaar bjj  enkele inschrjjvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van eene Protestant-
sohe k te , nabij  het 
station n van den 
spoorweg Arnhem Utrecht. 

t Bestek en de Teekeningen liggen ter 
visie in het lokaal der  aanbesteding, terwjj l 
de aanwjjzing in loco zal gegeven worden 
opVrjjda g 0 Jul i 1883, des voormiddags te 
negen uren. 

inlichtingen worden gegeven door de Ar -
chitecten F. W. V A N T J.Gz. cn A . 

, beiden te Arnhem; het bestek 
met dri e teekeningen is tegen betaling 
van ƒ 1.50 bjj  genoemde Architecten ver-
krjjgbaa r 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 30 Juni 1883, des middags tc 3 

uren, zal door het Bestuur  van het Evang, 
t hersch e Wees-, Oude -

nen- en Vrouwenhuis, als daartoe ge-
machtigd door de Evangelisch e 

, worden aanbesteed: 

t Bouwen van een Weeshuis 
op de Weteringschans bij  de 

t te Amster-
dam, met de e van 
alle n en Arbeidsloo-
nen. 

t Bestek inet 2 Teekeningen is van uf 
g 21 Juni ad ƒ 2.50 per  stel te ver-

krjjge n ter  Stoomdrukkeri j  van -
Z E N & , N. Z. Voorburgwal , te 
Amsterdam. 

n geeft de t A . . 
V A N , te Amsterdam. 

Centrifugaal
T E P  TE . 

. 

B . , t e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

, 3Jrn en 4'1"  graad voor  Waterpas- en 
andere . 

. N en Stalen 
N 

- cn , enz. 

 n S van 
 zjjn voornemens op Zaterdag 7 Juli 

1883, des namiddags ten 1 ure, in het open-
baar ten e aan te besteden: 

t bouwen eener  School voor 
400 leerlingen, 

op een terrein , gelegen aan de Celestraat 
te Zieotle, volgens bestek en teekeningen, 
die ter  Secretarie ter  inzage liggen. Aldaar 
zjjn op franco aanvraag afdrukken te beko-
men van het bestek a 15 cent per  stuk cn 
van de teekeningen  00 cent per  stel. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door 
den Gemeente-architect, die op g 2 
Jul i 1883, des namiddags ten 2 ure, op het 
terrein aanwjjzing zal doen. 

c inschrjjvingsbiljette n kunnen tot het 
uur der  aanbesteding ten e worden 
ingeleverd. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N ,
J . . , Secr. 

n zal ten overstaan van den te 's-Gra-
venhage residerenden Notaris . A . F. A . 

G aan het huis in de t 
No. 21 aldaar op Oingsdag 26 en Woensdag 
den 27 Juni 1883, telkens des voormiddags ten 
10 ure in het openbaar  verkoopen: 

Een modernen , alsmede eene 
prachtige en zeer  uitgebreide verzameling 
allerbelangrijkst e 

Bouwkundige boeken 
waaronder  werken over w enz. 
van Professor , C 
en anderen, , Storeosco-
Pen, Photographio-toostollon, Photo-
graphiën, Boek- en Plaat-kasten, na-
gelaten door  wijlen den WclEd . r . J . 
VA N N . , in leven Architect 
te 's-Qravenhage. 

Te zien Zaturdag 23 en g 25 Juni 
1883 van 12—4 uur. 

Particulier te zien Zondag 24 Juni van 
1—4 uur. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 10'"  Juli 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staats-

spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van : 

Bestek n°. 381. 
 maken van perrons en een 

abri en het verrichten van daar-
mede in verband staande wer-
ken ten behoeve van de halte 
Windesheim. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens 1 13 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den » Juni 18S3 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de 

e n cn aan het bureau van den 
r r  W . J . E 

, te  en is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau ^afd. Weg en 
Werken)te bekomen, tegen betaling van /0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

c aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 4'"  Jul i 18S3, des voormiddags 
ten 10 ure. 

utrecht, den 1CJ' » Juni 1S83. 

Geldersch-Overijsselsche 

, 

op Zaterdag den 30 Juni 1883, des mid-
dags ten twaalf ure. in de Sociëteit op den 

 te  van: 
Bestek No. 15. 

Grond- en kunstwerken ten be-
hoeve van de gedeelten -
spoorweg van af de grens tus-
schen de Provinciën Gelderland 
en Overijssel tot aan de Stations 
Enschede en o der  Staats-
spoorwegen. e 23,0 kilo-
meter.) 

Bestek No. 16. 
Gebouwen en inrichtingen op de 

halte Boekelo. 
Bestek No. 17. 

Gebouwen en inrichtingen op het 
Station . 

Voor elk bestek kan afzonderlijk worden 
 ingeschreven en moet een afzonderljj k in-
schrjjvingsbilje t worden ingeleverd. 

e inschrjjvingsbiljette n moeten uiterljj k 
één uur  voor de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswjjk . 

n worden gegeven op het bu-
reau der j te Winterswjjk , al-
waar tevens de bestekken met bjjbehooren 

i op franco aanvrage en tegen betaling van 
| /8 .— voor  bestek No. 15, ƒ 1 . 50 voor elk 

der bestekken No. 10 en 17, van af den 
10 Juni e. k. verkrjjgbaa r  zjjn . 

, den 1 Juni 1SS3. 

Beltweg jf° . 3. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

. 

Gecomprimeerde Asfaltwegen en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , , 

. 
- en , Winkel- en n vloeren, Gangen, Veranda's, 

Brug- en , Beton 'undeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of'  bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

 W. PATON
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Y & ,  g 
S BOC  Frères, E

, S &  C"., E £ 
ca

Z, B T O., 2 
Oostzeedijk 248,  9 

Wilson's N 
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

N É & , 

Spuistraat  en  Amsterdam. 
 ontbiede de ye'Ulnsieeeede

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 
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n n wordt bericht, dat g cn -
dag, den 2dcn en jden Juli a. s., in het Societeftslokaal 
geëxposeerd zal zijn het bekroonde ontwerp voor een 

s en l te Noord wijk , vervaardigd door 
de heeren A . W. Weissman en J. . F. . 

Beide dagen is de introducti e ook voor  stedelingen 
opengesteld. 

dé 1 ste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

(A.etA.) E EN T 
OVE . 

n eene vergadering van de ..Architectural Associa-
tion"  werd door  den architect . Phéné Spiers verslag 
uitgebracht van een reisje door  Nederland, onlangs 
door  hem ondernomen. 

Afwijkend e van de gewoonte der  meeste toeristen, 
die aan de hand van de eene of andere reisgids de 
hoofdplaatsen afreizen, bezocht die heer  ook de meer 
afgelegen streken, die echter uit een architectonisch 
oogpunt evenveel of soms meer  belangrijkheid bezitten. 

Öm zich echter  niet te veel te verbinden, gaf hij 
zijn reisverhaal alleen tot titel , inplaats 
van ervoor te voegen e Architectuur  van", voor-
namelijk, zooals hij  zeide, om zich niet in het moeilijke 
geval te brengen van dien reiziger, die op zich nam 
eene voordracht over  slangen op d te houden en 
die, toen hij  zijn onderwerp begon te bestudeeren, 
bemerkte dat er  geen slangen op d zijn. 

r  velen, meent spreker, wordt het toch erkend, 
dat er  geen architectuur in d is, waarmede hij 
waarschijnlij k alleen op den tegenwoordigen tij d doelt, 
daar de gebouwen uit de 16e cn 17e eeuwen bij  hem 
nogal waardeering vinden. n geen geval zou hij 
echter  den studenten aanraden, d tot het veld 
hunner  excursion te kiezen; zij  bezitten in hun eigen 
land en in het noorden van Frankrij k veel beter  ma-
teriaal om hunne tanden op te scherpen, cn alleen 
als zij  op rijperen leeftijd gekomen zijn cn meer  on-
dervinding hebben, kunnen zij, volgens hem, het wagen 
't' n land te bezoeken, waar  wat men noemt „Queen 
Anne"  den boventoon voert. 

e architectuur in d kan, volgens Spiers, in 
vij f hoofdtijdperken verdeeld worden : 

10. de middeleeuwsche tot aan het eind der 16e 
eeuw en waartoe behooren de kerken te 's-Bosch, 
Utrecht en misschien ; de torens van de ker-
ken te , t , n , Enkhuizen en -
terdam; de stadhuizen te g en Veere; de 
waag te 1 leventer  en eenige woonhuizen; 

20. het werk van de 17e eeuw, waarvan de stad-
huizen te , , n en ; de 
wagen te , n en Alkmaar en de 
huizen te , , Enkhuizen, t en 

g eene interessante reeks vormen; 
30. de architectuur der  18e eeuw, voornamelijk 

bestaande uit stadhuizen en woonhuizen met een kost-
baar  , doch weinig belangwekkend uiterlijk , naar -
dewijk V gevolgd; 

40. het werk van de 19e eeuw, geheel-en-al zon-
der uitdrukkin g en zonder iets hoegenaamd om zijne 
wanstaltigheid te vergoeden , en 

50. de voortbrengselen .der  laatste jaren, waarover 
Spiers echter  zeer  weinig heeft te zeggen; hij  heeft 
van deze categorie ook niet veel meer  gezien dan het 
werk van den heer  Cuypers, dien hij  den voornaamsten 
architect in d noemt. 

Alleen de gebouwen onder sub 1 en 2 genoemd 
schijnen hem der  vermelding en omschrijving waard, 
en hij  heeft ook alleen daarvan schetsen gemaakt. 

Spiers staat verder een oogenblik stil bij  het alge-
meen uiterlij k van , dat hij  zeer  zonderlingen 
teleurstellend vindt. „Alle s is te nauwkeurig onder-
houden , het houtwerk en de ramen in de helderste 
zoo niet schreeuwendste kleuren geschilderd , de tuinen 
cn heggen met de uiterste zorg aangeharkt en geknipt, 
zoodat de artist tevergeefs die schoone plekjes en 
kleur  zoekt, die alleen tij d en weer  kunnen geven, 
terwij l de pittoreske combinaties van daken en muren, 
die bijna elk Engelsen dorp hem aanbiedt, niet te 
vinden zijn. Veel wordt evenwel vergoed door de 
prachtige lichteffecten bij  ondergaande zon, die aan 
de schilderijen van Cuyp, Both en e e doen 
denken en mij  , toen ik het voor 't eerst zag — het 
was te t — in de meening bracht dat er  brand was. 

e bevolking vond ik , hoewel beleefd en vriende-
lijk , erg nieuwsgierig; als ik b.v. naar  een gebouw 

km 
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keek, begonnen de nabijzijnden het ook te doen; 
haalde ik mijn schetsboek voor  den dag, dan werd ik 
omringd en als ik ging zitten teekenen, dan weerklonk 
het van alle zijden „takener , takener", en kon ik 
slechts met moeite het gebouw in 't gezicht krijgen , 
dat ik wilde schetsen. 

„O m dc bespreking van mijn onderwerp gemakkelijk 
te maken, zal ik het verdeden in drie klassen cn ach-
tereenvolgens dc kerken, dan de publieke gebouwen 
en daarna winkels, particulier e huizen, villa' s en boe-
renwoningen behandelen." 

j  dc bespreking van enkele kerken , zooals de 
s te m , dc Nieuwe k te Amster-

dam , die van 's-Bosch , Utrecht, , m 
en Zieriksee, wijst spreker  in 't algemeen op de naakt-
heid van het intérieur , waar  men steenen gewelven 
met hout nabootste, karbccls cn moerbinten vierkant 
en onversierd in liet gezicht bracht cn dc muren geheel 
witte; verder  op de leelijke venstertraceeringen, in 
den regel van gebakken steen met gewoon venster-
glas bezet. 

t is zeer  wel mogelijk,"  zoo zegt hij , „dat de 
e architecten, die hunne kerken naar  de 

Fransche kathedralen bouwden, voornemens waren stee-
nen gewelven te maken, maar, vreczendo dat het ge-
wicht te groot zou worden in een land, waar  de fun-
deeringen zeer  duur  zijn, veranderden zij  op het 
laatste oogenblik en maalden houten gewelven. 

t is te betreuren , dat zij  niet tot ons kwamen 
om onze Engelsche kerken te bestudeeren, voorname-
lij k die in Norfolk en Suffolk." 

e Groote k tc 's-Bosch en de m te Utrecht 
vinden genade in de oogen des heeren Spiers, zoo 
zelfs, dat hij  het bestudeeren daarvan aanraadt. 

c kathedraal tc 's-Bosch", zegt hij  „heeft, door-
dat zij  in handen der n gebleven is, 
haar  origineel karakter  behouden en was zij  30 jaar  ge-
leden niet aan eene restauratic onderworpen geworden, 
dan was zij  stellig niet beroofd van de meesten harer 
versierselen. e werden meest allen verkocht en ver-
vangen door  nieuwe van armoedigen vorm; wij  zijn 
gelukkig in het bezit van het marmeren oxaal, dat eens 
in het koor  stond en nu in het n 
museum eene plaats gevonden heeft." 

Te Utrecht trok , behalve de , vooral de fraaie 
kruisgang de aandacht cn werd de restauratie daarvan 
zeer  geprezen. 

Over  dc koorbanken in sommige kerken sprekende, 
worden die te t en Enkhuizen aangehaald als ! 
tot dc fraaiste behoorende; „d e ontwerpers moeten", 
zoo gaat spreker  voort, „zoo het geen n waren , 
toch stellig zoo lang in c geweest zijn, dat zij  de 
kunst in al hare details meester  waren. t vermoeden 
wordt versterkt, wanneer  men de genoemde banken 
vergelijkt met die te Amsterdam of , die ook 
zeer  fraai zijn, maar  den bijzonderen stijl van het land 
vertooncn." a kan spreker  den wensch niet on-
derdrukken , dat 't hem nog eens gegeven moge worden 
eenige van die koorbanken uit t of n 
in het n museum tc zien prijken . 

„Bijzonder merkwaardig zijn dc kerktorens, vooral 
in een land als dit, waar  de fundeeringen zoo weinig 
tc vertrouwen zijn. n meer  dan één geval heeft men 
dan ook niet geheel ongestraft deze omstandigheid uit 
het oog verloren ; een paar  torens, te t en te -
drecht o. a., zijn belangrijk uit hun loodrechten stand 
gezakt." 

„Een van de meest omvangrijke gebouwen is de toren 
te Zieriksee, waarvan de basis met inbegrip der  steun-
beeren 76 voet meet. Ware deze toren voltooid ge-
worden, dan zou hij  100 voet hooger  dan de -

sche dom geweest zijn. Om bij  mogelijke verzakking 
eene vernieling der  kerk tc voorkomen , heeft men deze 
op ecnigen afstand van den toren gebouwd. 

e schoonste toren in d is die van St.-Vitus 
tc , in 15d-ecuwschen stijl; , van natuurlijk e 
cn baksteen (de laatste in twee kleuren)" . 

Verder  worden eenige torens te Zwolle, , 
t enz. besproken, waarbij  op de bijzonderheid ge-

wezen wordt, dat de klokken veelal buiten de klokken-
torens gehangen worden, zooals o. a. te t het 
geval is. 

Te Gouda trokken vooral dc beschilderde kerkruite n 
dc aandacht, hoewel ze geen goedkeuring mochten 
verwerven. r  zijn tc veel lijnen in de figuren om 
een volmaakt bevredigenden indruk te geven; ze hebben 
m. i. dezelfde betrekking tot fijn gekleurd glas als eene 
gekleurde prent tot een oorspronkelijke schilderij." 

Tot de stadhuizen overgaande, begint spreker  met 
dc opmerking, dat die in d lang zoo mooi niet 
zijn als in België. , zooals die van Gouda, 
Alkmaar , gedeelten van dat te , te Vccrc cn 
Zieriksee, dateeren van dc l j l c cn l6' l r eeuwen en zijn 
zeer  eenvoudig; een van de rijkst e facaden en meest 
typische van den pittoresken ofschoon verbasterden stijl 
der lleecuw, is het stadhuis te . t gedeelte 
van den gevel te , dat nu toegang tot het 
museum geeft, is een goed staaltje van 17 '-eeuwsche 

e renaissance, evenals de toren van het stad-
huis te . t best van alles is echter  het 
stadhuis te 's-Gravcnhagc, dat ook het eenige vermel-
denswaardige gebouw van die stad genoemd wordt. 
Van het stadhuis tc , in 1468 gebouwd, 
heet het: „di t vertoont een (raaien gevel, rij k versierd 
met beeldhouwwerk cn in de penanten kolossale stand-
beelden der  graven en gravinnen van Vlaanderen. e 
stijl heeft een flamboyant karakter." 

Van de binnendccoraticn beschrijft de heer  Spiers 
alleen die van de stadhuizen te m cn te -
pen, die als typen van de beste intérieur s in den natio-
nalen stijl beschouwd kunnen worden. 

e fijne klcurschakeeringcn , teweeggebracht door 
de witte muren, boven de hooge eikenhouten lam-
brisecring cn passende decoratie met in ebbenhouten 
lijsten gevatte portretten, zijn zeer  merkwaardig; ook 
de versiering der  schoorsteenen met Japansch porselein 
en c tegels brengt daar  veel toe bij , terwij l 
het effect nog verhoogd wordt door  de geelkoperen 
kandelaars, blakers enz., stoelen cn rustbanken met ge-
borduurd Utrechtsen fluweel, die een ensemble vormen 
met een diepte cn kleur, waarvan men het effect moet 
gezien hebben om het recht naar  waarde tc kunnen 
schatten." 

t oorspronkelijke Amsterdamsche stadhuis (nu 
koninklij k palcis gedurende acht dagen per  jaar) gaat 
spreker  met stilzwijgen voorbij ; is het een verzuim, of 
heeft mogelijk zijn Amsterdamsche geleider  het hem 
met opzet niet laten zien, om zijn landgenootcn het 
verwij t tc besparen, dat een dergelijk monument op 
zoo onpractischc wijze gebruikt wordt? 

Verder  gaande, komen de wagen aan de beurt, waar-
van gezegd wordt dat zij , zooals dc naam aanduidt, 
voornamelijk voor  het wegen van kazen dienen (!). 

e kazen worden uit alle deelen van het land aan-
gebracht in opzichtig gekleurde wagens, die op de 
marktdagen een schilderachtig tafereel opleveren met 
de kolommen gele en roode kazen. Tot de merk-
waardigste gebouwen dezer  soort behoort dat te -
venter, een van de beste laat-Gothische gebouwen in 

, in gemengde berg-cn baksteen opgetrokken; 
later, in 1643, is er  een fraaie , in renaissance-vormen, 
bewerkte trap voor  gebouwd. 
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e waag te Alkmaar , in 1582 gebouwd, en dik-
wijl s voor  stadhuis aangezien , is mede een zeer  goed 
type van e renaissance. 

„Verde r is te Amsterdam een gebouw, vroeger  voor 
waag gebruikt, dat het meest pittoreske van die stad 
mag genoemd worden cn door  ccne reeks torens en 
hoektorentjes en zijn hooge daken een uiterst schilder-
achtig aanzien heeft. 

„Va n andere publieke gebouiven zijn dc j 
te n (een gevangenis), het arsenaal te n 
en de vlecschhal te m zeer  interessant cn van 
een bijzonder  karakter. t arsenaal te n is be-
langrij k wegens het effect, dat door  de baksteendecoratie 
in het front verkregen is. e vlecschhal tc , 
ofschoon in verbasterden stijl , is buitengewoon effectvol. 
Zij  is gebouwd van zand- en baksteen, de banden en 
hoekstukken zijn , inplaats van met het metselwerk in 
één vlak te liggen, circa 5 . vooruitgebracht. t 
is op zich zelf genoeg om don gevel tc maken „what 
may be called busy"  ; die woeligheid wordt nog ver-
meerderd door  dc menigte vazen, pinakels, kraag-
stcenen, consoles , dakvenstertjes, cartouches cn andere 
versieringen, zoodat elke poging om het gebouw in 
perspectief tc teekenen , een krankzinnigheid zou ver-
oorzaken." 

Na nog even bij  dc afdeeling Stadspocrten te heb-
ben stilgestaan , in 't bijzonder  die der  „doodc steden"  , 
gaat spreker  over  tot de particulier e gebouwen, die te 
vcrdeelen zijn in 1". winkels, 2''. woonhuizen en villa' s 
en 3". boerenwoningen. 

t winkels worden blijkbaar  de nog bestaande 1 yir-
eeuwsche bedoeld; eene uitvoerige beschrijving toch 
wordt gegeven van een zoodanige, met dc in lood ge-
vatte ruitje s en zware kruiskozijnen den halven gevel 
beslaande, luifel en klapluiken, die als zonnescherm 
of étalage-tafel gebruikt worden, trapjesgevels enz. 

e laatsten zijn echter  in dc 18de eeuw verdron-
gen door  rococovormen met' een kleine kroonlijst aan 
dc bovenzijde, consoles van verschillende vormen, 
met guirlandes, paneelen en andere dccoraticn van 
dien tijd . t effect is bijzonder  pittoresk, ofschoon 
de vormen zoo zijn om er  eene rillin g van tc krijgen. 

n Amsterdam springen dc wanproducten van de 
n V cn X V in eiken gevel wild cn woest 

dooreen, wat, naar  mijn meening, die stad tot een 
van de minst belangrijke van d maakt. 

t meest vermeldenswaardige der  woonhuizen is 
de inrichtin g der  schuiframen, waarvan de onderrcgel 
van het bovenraam veelal gebeeldhouwd wordt, zooals 
te m (!). 

Een zeer  pittoresk tafereel leveren de huizen op, 
die aan de achterzijde aan eene gracht liggen, waarvan 
gebruikgemaakt wordt om een soort van loggia of 
ook wel balkon aan te brengen met twee of drie treden 
naar  de gracht, cn die in veel gevallen een zeer  schil-
derachtig effect geven. 

„Een van dc merkwaardigheden in de woonhuizen 
is dc benedenkamer aian de straat; dc kozijndorpel is 
zoo laag, dat elk voorbijganger  in de kamer kan zien. 

t is ook dit vertrek, waarvan wij  de spreekwoorde-
lij k geworden zindelijkheid cn orde zoo dikwijl s hebben 
hooren bespreken. k zag slechts zelden iemand in 
die kamer, of de bewoners moeten zich achter  den muur 
verscholen hebben om in de kleine spiegels, die in 
den hoek van het raam vastgemaakt zijn , iedereen te 
bespieden. Vermakelijk , maar soms lastig, is de 
periodieke schoonmaak des Zaterdags; voor  het was-
schen der  gevels gebruikt men een soort pompspuit, 
die in een emmer water  geplaatst een verschrikkelijk e 
verwoesting kan teweegbrengen bij  den ongelukkige, 
die bij  toeval zijn raam liet openstaan. 

„Velen uit dc hoogere- en burgerstanden hebben 
buiten de stad kleine villa's; vooral aan de oevers van 
het Noordhollandsch l bij  Zaandam zijn deze talrijk . 

„Z e zijn bijna allen van hout en in het bezit van een 
architectonisch karakter  door  kanteelingen of andere 
versieringen op de lijst ; gewoonlijk wordt er  echter 
steen-constructie nagebootst. 

c meest geliefkoosde kleur  voor  deze huisjes is 
groen, in twee nuances; de alleenheerschappij  hiervan 
wordt somtijds betwist door  dc raamomlijstingcn, die 
dan rood of ook wel purper  zijn. 

„To t afscheiding van den openbaren weg zijn de 
tuinen omgeven met een ijzeren hekwerk of ook wel 
door  een rood met witte puntjes geschilderd latwerk , 
inplaats van, zooals in Engeland, een muur  hiervoor 
tc gebruiken, die juist zoo hóóg is, dat men er  niet 
overheen kan zien. n grootste gebrek is, dat zij 
zoo goed onderhouden worden, dat er  dc tij d geen 
schade aan doet, om zc voor  den schilder  waarde te 
doen krijgen. 

e villa' s hebben allen de eer  namen te dragen, 
die met groote letters bij  de ingangen vermeld wor-
den: zooals t cn rust" , „Vriendschap en gezel-
schap"  enz. e meest treffende die ik zag klink t in 
'tEngelsch zeer  kluchtig: het was m sigt" m 
sight)" . 

Na de bij  dc villa' s behoorende tuinkocpels en ver-
der de boerenwoningen en windmolens op dezelfde wijze 
om hunne kleurenpracht gehekeld te hebben , besluit 
spreker  zijn voordracht met de verzekering, dat hoewel 
hij  gedurende zijn kort verblij f in d veel belang-
rijk s gezien heeft op architectonisch gebied , er  toch 
nog veel meer  is; hij  hoopt en verwacht ook bij  velen 
van zijn hoorders het plan aangewakkerd te hebben , 
eenigen tij d in dat merkwaardige land door  te brengen. 

k heb het niet onbelangrijk geacht, thans, nu wegens 
de e Tentoonstelling tal van vreemdelingen ons 
vaderland bezoeken, een en ander  van dc reisbe-
schrijving des heeren Spiers mede tc deelen. t 
blijkt , dat dc vri j  uitvoerige studiën van d cn 

e Amicis nog niet veel vrucht hebben gedragen, 
want niet slechts heeft eenigen tij d geleden de be-
roemde e Sarcey weer  hcelwat onzin omtrent 
ons lieve vaderland opgedischt, maar  dc heer  Spiers, 
nog wel een architect, doet daar  dapper  aan mee. Vele 
lezers van  zullen dan ook zeker  bij  het 
doorbladeren van 's heeren Spiers' reisbeschrijving ge-
dacht hebben aan den , die ergens in een 
klein h plaatsje even met zijn rijtui g stilhield, 
en, daar  hij  niemand zag dan dc waardin, die toeval-
lig rood haar  had, in zijn reisbeschrijving mededeelde, 
dat de eenige merkwaardigheid van 't stadje hierin be-
stond, dat daar  alle vrouwen rood haar  hadden. n 
ziet hieruit , hoe gevaarlijk het is, te gcncralisecren. 

s dc verdeeling in periodes zal menigeen heb-
ben doen glimlachen, want onder  de eerste rubriek 
worden gebouwen der  13e, 14e, 15e en 16e eeuw in 
één adem genoemd, alsof daar  geen verschil ware tc 
bespeuren. n men zich b.v. grooter  contrast den-
ken dan de m te Utrecht, in de 13c eeuw begon-
nen, en de St.-Bavo, omstreeks 1400 eerst aangevan-
gen en pas in de 16e eeuw voltooid? 

Ook zal het menigeen verwonderen, dat de Alk -
maarsche waag en het r  raadhuis in dc 17e 
eeuw thuisgebracht worden , en dat er  van 18e-eeuwsche 
stadhuizen gesproken wordt. n dien tij d werden niet 
veel dergelijke gebouwen meer gesticht. 

t het werk van dc negentiende eeuw afgekeurd 
wordt, zal ieder  met genoegen hooren, doch dat Spiers 
van het werk uit den tegenwoordigen tij d slechts dat 
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van den heer  Cuypers zag, geeft geen hoogen dunk-
van der  Britten helderziendheid. 

e naaktheid van het inwendige onzer  kerken heeft 
den heer  Spiers bijzonder  getroffen, doch hij  schijnt 
volstrekt niet opgemerkt te hebben, hoeveel fraaie 
kerkmeubelen en monumenten daar  nog aanwezig zijn. 

e gebakken-steenen traceeringen, met gewoon ven-
sterglas bezet, heeft hij  waarschijnlij k aan de Oude k 
te Amsterdam waargenomen , doch nu gaat het toch 
niet aan, maar  te zeggen, dat alle Nederlandsche 
kerken ze hebben. 

e houten gewelven zijn in sommige kerken zeker 
nuchter  genoeg, maar  hierop wijzende ware het toch 
ook billij k geweest, die gevallen te vermelden, waar 
ze sierlijk beschilderd zijn, als te Alkmaar en te 
Naarden, of waar  ze rij k gedecoreerd zijn en schoone 
stervormen vertoonen, als te . Of men in 
Suffolk iets dergelijks heeft, zou ik betwijfelen. 

t de kathedraal van 's-Bosch, dank zij  haar  „res-
tauratie" , geheel bedorven is , geven wij  den heer  Spiers 
gaarne toe, en wij  kunnen ons begrijpen, dat hij  er 
trotsch op is, dat het schoon oxaal, door  de restau-
reerende Bosschenaars „verschacherd"  , in zijn South-

n museum prijkt . 
e hij  ertoe komt de houtsnijwerken uit de ker-

ken te t en te Enkhuizen in één adem te 
noemen met die in de Nieuwe k te Amsterdam of 
die te , zal men zeker  niet begrijpen. Te 

m is de Gothiek nog geheel aan het woord, te 
Enkhuizen en t de , te 
Amsterdam reeds die der  17e eeuw! Wat is nu „d e 
bijzondere stijl van het land"? 

Slechts oppervlakkigheid of vooringenomenheid kan 
oorzaak zijn, dat de heer  Spiers de Goudsche kerk-
glazen bij  gekleurde prenten vergelijkt . A l is hier  en 
daar  wat door  een restauratie bedorven, toch zijn 
teekening en kleur  ongeëvenaard. e glazen van de 
Oude k te Amsterdam heeft de heer  Spiers zeker 
niet gezien. Zij  zijn na die van Gouda wellicht de 
schoonste van ons land. 

Wat van de stadhuizen gezegd wordt is in hoofd-
zaak juist, doch zooals wij  reeds zeiden, betreuren wij 
het, dat de heer  Spiers ,,'s werelds achtste wonder" 
niet van binnen zag. j  heeft daardoor  veel gemist. 

t er  weer  braaf wat onzin over  onze woonhuizen 
gedebiteerd wordt, spreekt haast vanzelf. r  zal 
wel bespeurd hebben, dat de reiziger  ook hier  deels 
anderen napraatte, deels karikatuurschilder  werd. 

k hoop , dat de vele vreemdelingen, die hier  zullen 
komen, en hun reisindrukken willen mededeelen, wat 
beter  uit hun oogen zullen zien dan onze Engelsch-
man, die zeker  niet beslagen ten ijs kwam , maar  door 
voorafgaande studie zich voor  veel onzin had kunnen 
wachten. . . J. 

. 
. 

t speet mij , dat drukk e bezigheden mij  verhin-
derden , verleden week mijn gewonen wekelijkschen brief 
op te stellen. Er  is nog zooveel te zien, dat de moeite 
eener  bespreking waardig is, dat men waarlij k geen 
tij d mag verliezen. En ik ben nog pas in België! 

Enfin , ik zal maar  kalm mijn weg vervolgen, en 
kom dus allereerst aan het snoeperig vertrek, door  den 
heer  architect Fumière uitgestald. Blijkens het daarbij-
gevoegd etiquet is 't het werk van een l Brus-
selsche werkmeesters. n weet schier  niet wat men 
het meest zal bewonderen, het houtwerk, het meubel-
werk , het gebrande glas, het smeedwerk, het tegelwerk, 
't s alles even fraai. e goed begrepen zijn hier 
de vormen der  vroeg-Nederlandsche ! t 

hoeveel smaak en tact wist de heer  Fumière ze in 
zijn ontwerp te pas te brengen. t geheel is een 
der sieraden van de Belgische Afdeeling en toont, wa; 
men in Zuid-Nederland vermag. 

t fayence-werk van de firma  Vermeeren-Coché 
is keurig van bewerking, al heeft men eenige con-
cessies gedaan aan den modernen smaak. Teekening en 
kleurschakccring zijn dikwerf zeer  goed, toch zou men 
soms wat meer  stijl verlangen. 

 is een verblijdend verschijnsel, dat men er  te-
genwoordig op bedacht is, den piano's, die veelver-
breide muziekinstrumenten , die „velen tot last en velen 
tot vermaak"  zijn, een meer  artistiek omhulsel te geven, 
dan de traditionecle „zwar e palissanderhouten kast, met 
consoles en prachtig vergulde candelabres". e firma 
Giinther  heeft verscheidene zeer  stijlvoll e notenhouten 
pianokasten, terwij l wij  bij  de firma  J. Oor  er  een 
zagen, die ten deele met zeer  smaakvolle schilderwerken 
opgesierd is. Was vroeger  de piano een storende 
zwarte massa in een vertrek, die slechts geduld werd 
om de schoone tonen die uit haar  opstegen, thans is 
zij  werkelijk een meubel geworden, dat aangename 
vormen aan schoone klanken paart. n den regel zijn 
de musici tamelijk onverschillig wat vorm betreft, en 
denken zij  aan de nachtegalen, die schoon zingen, 
trots hun eenvoudig gewaad. t oog wil echter  ook 
wat hebben en zeker  zou een nachtegaal, als hij  een 
kleurigen vederdos had, er  niet minder  om wezen. 

Van het bekende werk van k zijn tal van 
platen geëxposeerd. Zij  zijn te goed hicrtelandc bij 
allen, die de vaderlandsche kunst beminnen, bekend, 
dan dat ik ze hier  zou behoeven aan te prijzen. 

t zijn de modellen van de „Coloni e Agricole 
, een soort van Belgisch Veenhuizen. n 

ziet daar, dat het zeer  goed mogelijk is, zelfs aan 
utiliteitsgebouwen, door  een doeltreffend gebruik der 
beschikbare materialen een artistiek aanzien te geven , 
dat het oog aangenaam treft Bij  ons te lande schijnt 
men dit nog niet te beseffen, en wij  hopen dus, dat 
onze gevangenissen- en gestichtenbouwers uit het hier 
gegeven voorbeeld leering mogen trekken. e ver-
schillende teekeningen, die erbij  hangen, zijn door  een 
geoefende hand bewerkt. 

Smaakvolle meubelen worden door  de firma h 
te Brussel geëxposeerd, doch onmiddellijk daarnaast 
is een inzending van J. Christiaens, die ons doet zien, 
dat zelfs in België, wat het meubelmakersvak betreft, 
de wansmaak nog niet gansch-en-al verdwenen is. t 
verbazing stond ik voor  de lompe bibliotheek, met 
drie bustes van vorstelijke personen in rood hout ver-
sierd (!). k stond mij  juist te ergeren over  zooveel 
wansmaak, en maakte eenige niet zeer  vleiende aan-
teekeningen omtrent de kroonlijst en de kapiteelen, 
toen dc beleefdste aller  Belgen, die in mij  bij  instinct 
den reporter  zag, mij  aansprak, en mij  allerlei inlich-
tingen gaf. k maakte daaruit op, dat de bibliotheek-
kast zeer  kostbaar  was, want het roode hout was 
„amaranthe" , en het groene „érabl e vert" . e men 
dit in het n noemt, weet ik niet. Ook ver-
haalde mijn Belg mij  van de moeite, die het gekost 
had, om uit dit harde hout een dergelijk „chef-d'oeuvre" 
te maken. e man was zóó hoffelijk , dat ik het niet 
durfde wagen hem te zeggen , dat ik tij d en moeite, 
aan het „kunststuk "  besteed, vrijwel verloren achtte. 

Schoone behangselpapieren, uitmuntende door  dessin 
en kleur, vond ik in de etalage van Willems-Stevens 
te Tongeren. 

Toen ik de schoone inzending van de Société de la 
e bekeek, en eenige aanteekeningen 

maakte, kwam er  alweer  een beleefd heer  op mij  af, 
die mij  tal van wetenswaardigheden mededeelde en mij 

op den koop toe nog een brochure in de hand stopte, 
waaruit ik hier  een en ander  mededeel. Wien 't niet 
interesseert, kan het overslaan. 

Eerst zie ik de breede lijst van bekroningen en 
onderscheidingen, die de e alzoo be-
haalde. Verder  blijkt , dat ze in niet minder  dan 27 
plaatsen van Europa, mijnen en fabrieken bezit. e 
voor- en nadeelen der  verschillende bewerkingen van 
zink met roeven , klampen , haken, lozanges enz. worden 
uitvoerig uiteengezet, terwij l een beredeneerde catalogus 
en een lijst van uitgevoerde werken het boekje besluiten. 

Behalve zink en zinkoxyde, zijn zinken bladen in 
alle dikten, gegolfd zink, lozanges, geperforeerd zink, 
gedreven ornementen, dakbedekkingen op '/10< e n 

verschillende voorwerpen tentoongesteld. e geheele 
inzending is der  wijdvermaarde "  al-
leszins waardig. 

e zaal bevat ook een collectie schoorsteen-
mantels, die zeker  door  ieder  architect met belang-
stelling gadegeslagen zal worden. e armelijke huizen, 
die de speculaticbouwers in den laatsten tij d schiepen, 
hebben ons, wat schoorsteenmantels betreft, niet ver-
wend, en meer  dan /100 werd zeldzaam per  stuk be-
steed. Voor  dien prij s kan men natuurlij k niet veel 
verlangen , en zoowel vorm als bewerking zijn dan ook 
altij d zeer  middelmatig. Een paar  consoles op de 
hoeken, een meer  of minder  uitgeschulpt dekblad, 
ziedaar  alles! k kan mij  bijna niet begrijpen, waarom 
de meeste architecten altij d zoo'n bijzondere waarde 
hechten aan het persoonlijk uitzoeken van schoorsteen-
mantels , want alwat men koopen kan is even leelijk. 

n zijn de procenten hier  de drijfveer . 
België geeft mantels in groote verscheidenheid, uit-

muntende door  vorm of zeldzaamheid van het materiaal. 
Onder  de laatste categorie rangschik ik in de eerste 
plaats die van onyx met verguld koperen ornementen 
gemonteerd, door e Evrard tentoongesteld. t 
materiaal is kostbaar, doch de witte kleur  zal, althans 
in die vertrekken die niet in s XV  stijl behan-
deld zijn, een te schril effect maken. e vormen zijn 
tamelijk goed. 

e mantel door  de firma e en Van de Vijver 
ingezonden, is wel zeer  rij k versierd, doch in een stijl , 
die het betreuren doet dat er  zooveel werk aan besteed 
is. Veel beter  is die van Auguste Varewyck, waar 
de goudkleur  van het brocatelle d'Espagne een zeer 
aangenaam effect maakt. Bepaald zonderling is de 
daarnevensstaande mantel van blauwe steen, die met 

e afgoden, olifanten enz. versierd is, waarschijn-
lij k als artikel van uitvoerhandel. 

Een smaakvolle mantel is ook die van Pauwyck te 
Brussel. g is versmaad en slechts door 
afwisseling van gepolijst en mat behandeld werk is 
het effect verkregen. e mantels van s &  C" . zijn 
wel keurig bewerkt, maar  zij  hebben niet altij d goede 
stijlvormen, en vooral de wit-marmeren mantel zondigt 
grovelijk tegen den goeden smaak. e mantels van 
porfier  door n Boucheau tentoongesteld, zijn zeer 
sierlijk , doch om hun heldere kleur  slechts voor  enkele 
vertrekken geschikt. e mantel van de firma  Alexis 

s is in een goeden Vlaamschen l 
bewerkt, die het oog aangenaam aandoet; doch verre-
weg de beste van allen is, naar  mijne meening, de 
antieke schouw daarnaast, die zoo wat steenhouwwerk 
als smeedwerk betreft, wezenlijk uitmuntend is, en die in 
een oud-Vlaamsch salon een uitstekend figuur  zal maken. 

e wit-marmeren schoorsteenmantel van e 
Evrar d is een meesterstuk van bewerking, doch, naar 
mijne opvatting, te zeer  overladen om onverdeelde 
bewondering te wekken. Toch is hij  een opmerkzame 
beschouwing ten volle waard. 

k hoop in een volgenden brief het overige merk-
waardige van België te behandelen, om dan mijn 
schreden naar  Perzië en ë te richten. 

Os A . 

E E . 
e uitvindingen, die in de laatste jaren op het ge-

bied der  electrische verlichting gedaan zijn, hebben 
een strij d met de nagenoeg honderd jaar  oude industrie 
der gasfabrikage in het leven geroepen , een strij d die, 
hoewel sommigen reeds den totalen ondergang der  gas-
verlichting voorspelden, op dit oogenblik nog onbeslist 
is. Niemand zal ontkennen, dat ook op het gebied der 
gasverlichting vele verbeteringen zijn aangebracht, en 
wel inzonderheid wat betreft de wijze, waarop de lampen 
ingericht zijn. Onder  de beste constructies dezer  lam-
pen mag voorzeker  wel in de eerste plaats genoemd 
worden de calorische gaslamp van . 

Bij  de vele voordeden, die de Siemens-brander  aan-
biedt , moet echter  het nadeel niet over  het hoofd ge-
zien worden, dat hij  alleen is ingericht voor  vlammen, 
die minstens 200 liter  gas per  uur  verbruiken. Ook 
de omstandigheid, dat bij  dit systeem eene zuigbuis 
aangebracht en deze buiten het te verlichten vertrek 
afgeleid moet worden, staat de toepassing van den 
Siemens-brander  veeltijds in den weg. t mag daarom 
gewaardeerd worden, dat het aan den heer  C. W. 

l gelukt is een brander  te vervaardigen die, 
wat de constructie betreft, wel-is-waar  hoofdzakelijk op 
het systeem Siemens berust, maar  ook voor  kleinere 
vlammen gebruikt kan worden. 

Nevenstaande figuur  stelt eene 
verticale doorsnede van deze 
lamp voor. Zij  bestaat uit een 
gewonen Argandbrander  die 
in verbinding gebracht is met 
een glazen schaaltje t ge-
wone lampeglas  wordt op den 
brander  bevestigd, terwij l het 
tweede glas, of het buitenste klok-
vormige omhulsel  goed sluitend 
op het glazen schaaltje rust. 

e lucht dus, die voor  het 
verbranden noodig is, kan niet 
anders toegevoerd worden dan 
door  de opening tusschen de 
beide glazen  en r 
wordt de lucht, alvorens den 
brander  te bereiken, sterk ver-
hit , verzamelt zich in het schaal-
tje  en verwarmt daar  het toe-
stroomende gas. t laatste is 
het beginsel , dat aan de lamp 
ten grondslag ligt. e verwarming van het gas vóór-
dat het verbrandt, is oorzaak, dat de lichtkracht zeer 
verhoogd wordt. e verschillende proeven, die met 
de lamp genomen zijn , gaven de volgende bevredigende 
uitkomsten. Ter  beoordeeling van den invloed, diende 
vooraf verwarmde lucht op het lichteffect heeft, zijn 
daarbij  de resultaten gevoegd , die dezelfde lamp op-
leverde , wanneer  de mantel  was weggenomen, en 
waarbij  dus geen verwarmde lucht bij  het verbrandings-
proces dienst deed. 

Gasverbruik e 

met mantel 
zonder  mantel 
met mantel 
zonder  mantel 

Proeven 

per uur 
in liters. 

l i l 
118 
"3 ° 
130 

normaalkaarsen. 

13-5 
10
16.1 
11

Gasverbruik in 
liters per  kaars 

en per  uur. 

8.7 
11.2 
8.1 

11.2 

n per 
uur  en per 
honderd 
kaarsen. 

ƒ0.0936 
„  0.12 
„  0.0876 
„  0.12 

met eene andere lamp gaven de volgende 
nog gunstiger  uitkomst: 
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Gasverbruik e Gasverbruik in n per 
per uur in liters per kaars uur en per 

in liters, normaalkaarsen. en per  uur. honderd 
kaarsen. 

met mantel 130 17.7 7.3 ƒ0.0786 
zonder  mantel 130 11.2 11.5 „0.1242 

e gunstiger  uitkomst der  laatste proef verklaart 
zich ten eerste daardoor  , dat bij  de eerste proef de 
ballon uit matglas en bij  de andere uit doorzichtig glas 
bestond, en ten tweede dat bij  de laatste proefde ballon 
een cilindervorm had, die voor de verwarming der 
lucht beter  geschikt is. 

l het verkregen lichteffect niet zoo groot is 
als bij  het systeem-Siemens, zoo bewijzen toch de 
bovenstaande proeven , dat bij  een gelijk gasverbruik 
het lichteffect van de n 30 tot 50"/,, 
hooger is dan bij  de Argand- of andere branders. e 
beknopte vorm , de eenvoudige constructie en de goed-
koope prij s van dc calorische gaslamp zijn oorzaak, dat 
zij  bijzonder  geschikt is voor de verlichting van woon-
kamers, salons, winkels, magazijnen, hotels, bureau's, 
scholen, werkplaatsen enz. 

e firma E. en P. r  te f heeft zich 
met den verkoop dezer  lampen belast, terwij l zij  in 
Nederland door  tusschenkomst van den heer . C. 

r  Jr. , te Utrecht, te bekomen zijn. 

G V A N E E
G E S T E E N T E N N E . 

Vroeger  meenden velen dat de vraag, of de tunnels 
in de Alpen, de Pyreneeën en andere  bergketenen, 
op groote of geringe hoogte boven den zeespiegel 
moesten worden aangelegd, slechts beheerscht werd 
door het vraagstuk der  nadeelen van steile hellingen. 
Zi j  letten te weinig op den warmtegraad in den te 
boren doorgang, die afhangt van de diepte beneden 
den bergrug of top. Bij  den bouw van de Gothard-
baan werden zeer  merkwaardige waarnemingen gedaan, 
die dit vraagstuk in een helderder  licht plaatsen. e 
jongste Juni-aflevering van het e tijdschrif t 

 deelt daarvan een en ander  mede. e 
tunnel-geoloog . Stapff heeft, op grond van zorg-
vuldige temperatuur-metingen bij  een groot aantal 
stations, die vri j  nauwkeurig in de richtin g der  tunnel 
liggen, de gemiddelde jaarlijksch e warmtegraden van 
den bodem en de lucht bepaald en vergeleken: 10. 
met de in de tunnel gemeten warmtegraden der ge-
steenten ; 20. met de hoogte der  berglaag. Wanneer 
door // de kortste afstand van een tunnelpunt tot de 
aardoppervlakte wordt voorgesteld, welks gemiddelde 
jaarlijksch e warmtegraad (bodemwarmte) / is, kan men 
de rotswarmte / van dat punt met vri j  groote nauw-
keurigheid uit de vergelijking 

 -t- 0,02159244 « 
vinden, waarin / en / graden Celsius zijn en « uitge-
druk t is in meters. 

Op elke 100 . diepte nam bij  de Gothard-tunnel 
de warmte van het gesteente 2,146» C. toe. e 
waarnemingen waarschuwen, dat de aanleg van Alpen-
tunnels onder  zekere omstandigheden een grens kan 
vinden in de hoogte van het te doorsnijden gebergte, 
waarmede de warmtegraad in de arbeids-gaanderijen, 
onder  overigens gelijke voorwaarden, gelijkmatig toe-
neemt. n elk geval moet voor de levering van af-
gekoelde en droge lucht in veel ruimere mate gezorgd 
worden dan bij  de Gothard-tunnel geschied is, waar 
de bergwerkers genoodzaakt waren in een 31' warmen, 
zeer  vochtigen dampkring te arbeiden. e lichaams-
warmte steeg daarbij  tot 39' en het getal polsslagen 
tot 160 in de minuut. e geringste beweging ver-
moeide, zelfs het spreken vorderde inspanning. Bijna 
alle arbeiders werden na korten tij d door de

 aangetast, eveneens de paarden, die na korten 
dienst stierven. t had plaats, ofschoon de bij  de 
boorwerktuigen verbruikt e lucht en de door de lucht-
stoomwagens aangevoerde luchtmassa's een zeer  krach-
tige luchtverversching gaven. Gemiddeld werden elke 
minuut ongeveer  negen teerling-meter  lucht van zeven 
dampkringsdrukkingen in de tunnel aangevoerd. e 
ondervinding heeft echter  geleerd, dat dc lucht in 
nog rijker e mate had moeten worden verschaft. 

e toeneming van de warmte in het binnenste der 
aarde is overigens, gelijk zich naar de theorieën van 
Cordier , l en Bischoff vermoeden laat, niet 
alleen van de hoogte des bergs boven de gaanderij 
afhankelijk , maar  ook van de grondsoort en verdeeling 
der  omliggende bergmassa's, van de watertoevoeren, 
den aard van het gesteente, inzonderheid echter  van 
de hoogte der  gaanderij  boven den zeespiegel. n 
zekere diepten onder de terreinlini e ligt een steenlaag, 
waarop de invloeden der  plaatselijke oneffenheden van 
het daarboven verrijzende gebergte zich niet meer 
kunnen doen gelden. e heer  Stapff nam aan, dat 
deze steenlaag door  een parabool begrensd is , waarvan 
de top a boven den zeespiegel ligt en loodrecht onder 
een  meter  van het noordelijk tunnelportaal verwij-
derd punt. e parameter  van de parabool zij  p, de 
warmtegraad daarin T , de verhouding der  warmte-
toeneming c. e vij f standvastige grootheden a,
p, T en c worden uit de bij  de Gothard-tunnel gedane 
waarnemingen, met terzijdestelling van andere hypo-
thesen , afgeleid : 

 ést 328,6 .  3314,5 . p — 181536 . 
T — 53.235u C. e = 0,03167; 

dat is : onder  den St.-Gothard ligt de parabolisch be-
grensde steenlaag, waar  plaatselijke oneffenheden van 
het gebergte zonder  invloed op de warmte zijn, met 
haren top 328,6 . boven de zee. t cijfer  der  ver-
houding van de warmte-toeneming bedraagt voor  elke 
100 meter  3,167"  C , en is alzoo aanmerkelijk grooter 
dan bij  de Gothard-tunnel, welker  gemiddelde hoogte 
boven de zee 1147 . bedraagt. e beste tot heden 
gedane temperatuur-waarnemingen in groeven en boor-
gaten hebben eveneens bewezen, dat boven de zee, 
in gebergten , dc warmtetoeneming voor  elke 100 . 
diepte ongeveer  3,167"  C. bedraagt. n kan hieruit 
het merkwaardig besluit trekken, dat voor  Alpen-
tunnels, die op  hoogte boven de zee gebouwd 
worden, de grens der  uitvoerbaarheid zeer  spoedig 
bereikt wordt. 

Bij een tunnel, lang 15 , hoog boven de zee 
328,6 , zoude, bij  een gemiddelde berghoogte van 
2000 , de warmtegraad in het midden van de onder-
aardsche gang 53 '/, ü C. bedragen. © 

E . 
. e d van Bestuur  van het k 

t van s heeft in zijne vergadering van 21 
dezer de heeren J. F. W. Conrad, . E. F. van l en 
W . . t respectievelijk tot president, vice-president 
en penningmeester  verkozen. 

. e Gemeenteraad heeft de gasquaestic behan-
deld. Punt 1 (de uitoefening der  fabriek in eigen beheer) is 
aangenomen met 19 tegen 18 stemmen. t voorstel tot aan-
koop der  nieuwe gasfabriek is verworpen met 14 tegen 13 
stemmen. B. cn W . moeten derhalve thans nadere voorstel-
len doen tot uitvoering van punt 1. 

. e Gemeenteraad heeft in zijn zittin g van 11. Za-
terdag besloten, aan de Compagnie ginirate des conduites d'ent' 
te Vennes uitstel te vcrleencn voor de inzending der  volledige 
plans voor  den aanleg der  waterleiding tot 28 Augustus a. s. 

, ~~_ 
 Te laat ontvangen voor  dit nommer. 

. 

Opzichter oi Onderbaas, 
van eocde referentiën voorzien, zag zich gaarne 
,Z Zoodanig geplaatst, Brieven franco letter 
A bjj  den Boekhandelaar  J . , e 

l te Amsterdam. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1S82; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

bekend met recht l i jn i g en ornamenttoo-
kenen, kan t"gen nader  overeen te komen 
salaris direct geplaatst worden. 

Aanbiedingen onder't motto iTWhminr " 
aan de Administrati e van  Opmerker, 

Prjjsopgaal wo-dt ingewacht voor  de leve-

rin g van 

5 0 0 3 . z u i v e r e o n d e r h o u d s g r i nt 

op de losplaatsen van den Noorder ijcgmeer-
pulder. e billetten franco in te zenden vóór 
den S""  Juli i e. k. ten kantore van den 
Opzichter  J . VA N ! N te Uit-
hoorn, alwaar  de voorwaarden en monsters 
ter  inzage liggen. 

Centrifugaal piunpen en Stoom hri.jr n 
T E P en TE . 

n - en Brugconstructiën. 
vt > a n;i t no i tv r . n h l . 

B . e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentooist. te . Bekroning 

2 ",  3d™ en 4J"  graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, l N en Stalen 
N 

- en , enz. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

L 

l.iisanui'S, 
n , 

en Zijlielil. , 
n (iebouwen, 

(irpilv . n 
Emmers, Tohbtii . 
(iii'lers , enz. eni. Vraagt Catalog 

. _ 

G a l v . o p 

L O O N l 
Zuinigheids-  Niet aangroeien-

°  de rn rOWtlW -
| rwtdg Verven. 

Voor het Bouwen van 

F , 
aan de «AVENU E "  te

op V r i j d a g 13 J u l i 1883, 
des n a m i d d a gs ten 1 u re, 

in het l »*A'7i«.1//7A"'Schiekade alhier, 
alwaar  van af heden de teekeningen ter  inzage 
liggen en bestekken zjjn te verkrijgen a ƒ 0 . 50 
per stuk. 

Aanwjjzin g op het terrein zal worden ge-
daan g 10 .tuli , des voormiddags ten 
11 ure. 

n zjjn te bekomen bjj  den Ar -
chitect J . C. V A N , Stationsweg 45 
te Botterdam. 

. 
e Architect . S Gz., te dm 

'terilam, zal. namens den heer  V . , 
op g 10 Juli 1883, des middags te 12 
uur , in t Café van A. , t 
No. l l i , aanbesteden: 

 bouwen van een Café genaamd 
Czaar  Peter, aan de e -
kade te Amsterdam. 

t Bestek en Teekening liggen ter  inzage 
by V. , Prins e 30. 

Amsterdam, 27 Juni 1883. 
J . . 

, E 

en Sléréolype-lnrichling 
v an G . J . , t e A r n h e m . 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjnc inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van  Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
(raphic- voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers cn op 
ZÏjn e l llllll g voor . -
kers, allee tot de minste prjjzen . 

Prospectussen inet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . O.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen cn het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
Prijsverhooging voor  de bestellers. 

 & , 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, n cn Aanleg 
VAN 

Cent raai vc r warming Sc Ventilatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's, , Winkels, -
' tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
; ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestollon en Wasoh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

l minui-m i 

VAN 

en andere 

voor , N 

S , ens. 

g den 9 Juli, des voormiddag» 
te elf uren, zal in het t

 OS op het l'reeharg te Utrecht, in 
het openbaar  namens Vrouwe G. A. U , 
Wed. , te Arnhem, bij  enkele inschrij -
ving worden aanbesteed: 

t bouwen van eene Protestant-
sche k te , nabij  het 
station n van den 
spoorweg Arnhem Utrecht. 

t Bestek en de Teekeningen liggen ter 
visie in het lokaal der  aanbesteding, terwjj l 
de aanwjjzing in loco zal gegeven worden 
op Vrjjda g (i Jul i 1SS3, des voormiddags te 
negen uren. 

n worden gegeven door  de Ar -
chitecten F . W. V A N T J.Gz. cn A . 

, beiden te Arnhem; het bestek 
met dri e teekeningen is tegen betaling 
van ƒ 1 . 50 bjj  genoemde Architecten ver-
krjjgbaar . 

, 
N V A N 

S B -
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 
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. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden ntteni 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
-'uistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. . . 

30 Juni 1883. E G N'. 27. G 7  1883. 

 X 
met garant ie. 

Geconstateerd door  l>r. O. J. A. E T 
te Utrecht en andere autoriteiten. e Nieuwe 

E P (wel te onderscheiden 
van  Zonnebrandcr) is bijzonder  ge-
schikt voor Woonkamers, Winkels, Scholen, 

s enz. Gasverbruik rui m een cent 
per uur . Teekeningen, prjjsopgaaf enz. bjj 

. C.  Jr . te

, . 
beveelt rich aan tot levering van Franseheen 

e - en , 
N enz. ten behoeve van 

. Architecten. Schilders, , enz. 
enz. Catalogus franco en gratis. 

-
 Frères,  S 

5

co »E T  Sn O., 
Oostzeedjjk 248,

. 
c  der  Gemeente
 zal g 10 Juli 1883, 's namiddags 

1 uur , in het openbaar  ten Gemeentehuize 
aanbesteden: 

lo. t maken van Trottoir s met 
Trottoirbande n van -
steen; enz. 

2o.  baggeren en verwerken van 
4000  . rivierzand achter- en 
van 126 : . harde puin op den 
Strekdam. 

Teekeningen ter  inzage; bestekken tegen 
betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

Belt weg . 3. 

— b i j g — 
door  den O N T V A N G E  der E 
en N tc  op g den 
24 Juli 1883 en zoo noodig op den volgenden 
dag. des voormiddags telkens ten  ure, in 
het "  (voorheen »

" ) , achter  het Stadhuis te  van 
buiten dienst gestelde 

, , A m b u l a n -

c e -, - en a n d e re 

G o e d e r e n , v o o r h a n d en t e 

, a l s: 

Verschillende , Touwwerk, 
t van sloopingen, , , 

oud Paardenhaar, , Paar-
dentuig, Bedlakens, Brandbluschmid-
delen, n n ononderschei-
dene andere voorwerpen. 

c verkaveling kouit met eenige inlich -
tingen , den verkoop betredende, voor  in de 
verkoopsnoti t iën, die op franco aanvrage 
grati s te bekomen zjjn ten kantore van den 
voornoemden Ontvanger, alwaar  de voor-
waarden ter  lezing liggen en nadere inlich-
tingen te bekomen zjjn . 1 

Wj j maken heeren Architecten, s enz, opmerkzaam op de Tentoonstellings-
étalage te Amsterdam van de Firm a . S te d 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 17d» Juli 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staats-

spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van : 

Bestek n«. 880. 
t afbreken van vier  Wachters-

huisjes en het maken van vij f 
Wachterswoningen, ten behoe-
ve van de spoorwegen van -
venter  Zwolle en l Gro-
ningen. 

c besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens  van het Bestek. 

t Bestek ligt van den W***  Juni 18S
ter  lezing aan het Centraalliureau bjj  de 

e n en aan het bureau van den 
r r  W. J. l 

, te  cn is op franco aanvraag 
aan genoemd Centraalbureau (aid. Weg en 
Wcrken)te bekomen. tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalliurea u (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voorroemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den: voor e op den l i * " 
Jul i , des voormiddags ten 10.30 ure, 
aanvangende te r  en voor l -
Groningen op den 18*"  Jul i 1883, des na-
middags ten 12.30 ure. 

iirecht, den 21'" ° Juni 1883. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny U " . . 

. 

Zindelijk , Vochtwerend, Ondoordringbaar, Geraas werend. 
Asphalt speciaal tot wering van vochtige muren. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S C.OZN., Beekstraat F. (12, te Arnhem. 

... ue rirm a w .  te . 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 
N van gegolfd staalblik en van hout. 

Toegepast door  de n . de  Tramweg-
, de n Architecten ,1. A.  te  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. &  P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

d e g e s m e e d - i j z e r en V e n t i l a t i e k a c h e ls m et en z o n d er  v u l i n r i c h t i n g 
(bekroond niet a te Amsterdam 1882). 

- en andere S met inwendige luchtverwarming. 

o p
in het Timmerhui s te

naar e > van 
tot uitbreidin g der -

leiding benoodigdo Gegoten 
n Buizen en , tot 

een gezamenlijk gewicht van 
488705 . 

e Voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, ter  lezing op het bureau 
voor  de Plaatselijke Werken enz., in het 
Timmerhuis, en zjjn , voor  den prjj s van 10 
cent, verkrijgbaa r  bjj  Wed. P. V A N WA ES-

E  ZOON, Boekdrukkers aan den 
n no. 73. 

i t bij 6. W. van de Wiel è (h, te . 

r  F. \v. VAN ' T TG* . 
Barena der e van Architectur e et Amiciiia : | . \ \ , 

C. li . S S en A. W. . 

Smkkcn en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den r'^-Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere snikken en advertentifin aan het Bureau ran  Opmerker. 
Uriekoningenstraat \ ° . 28 te Arnhem. 

A.V.'.W. 
T /'2.25 per  maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
/'7.50 en * —, hij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een hewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen 
Afzonderlijk e noinniers, uitsluitend hij  contante hetaling te Bekomen 
ad 15 cent |>er  stuk en 25 cent per  plaat. 

(A. et A.) T
VA N N . 

n naar  werken!" 

t er  weinig „esprit de corps"  onder  de Neder-
landsche architecten bestaat, is een feit, waarop wij 
bij  een vorige gelegenheid reeds gewezen hebben. n 
ons stukje over  „Stoombouw"  spraken wij  reeds van 
de 4, 3, 2 en i percents architecten, die elkander 
met allerlei kunstgrepen vliegen trachten af te vangen. 
Wij stellen ons voor, in dit artikel het belangrijk on-
derwerp „het m van den architect"  in ver-
band met het „gemis van esprit de corps"  eenigszins 
uitvoeriger  te behandelen. 

Onder  een zeker  aantal architecten was, eenige jaren 
geleden, een besloten prijsvraag uitgeschreven, waar-
bij  de prijsuitschrijver , een vermogend man, die nie-
mand voor  niets wilde laten werken , den ontwerpers 
verzocht, ingeval zij  niet bekroond mochten worden, 
hunne declaratie te willen indienen. t gold een 
tamelijk uitgebreid project, waarvoor  meer  dan een 
tonne gouds beschikbaar  was, doch slechts schetsont-
werpen werden verlangd. Toen een der  mededingers 
als overwinnaar  uit den wedstrijd te voorschijn was 
getreden, dienden de anderen hunne declaratiën in, 
die varieerden tusschen r ƒ 1 0 00 en f \oo, ja, men 
zei, dat er  zelfs een van ƒ 70 (!) zou zijn ingekomen. 

t historisch voorval, in een der  voornaamste 
steden van ons klein vaderland geschied, deelen wij 
hier  mede, om te doen zien, op hoe verschillende 
wijze door  de Nederlandsche architecten in een zelfde 
geval gerekend wordt. 

n men het iemand kwalijk nemen, dat hij  in den 
tegenwoordigen tijd van hardnekkige concurrentie doc r 
lage prijzen zijn waar  tracht aan den man te brengen ? 

n men het den industrieel euvel duiden, dat hij 
door  de spreuk „een klein winstje, een zoet winstje" 
in toepassing te brengen, zijn debiet tracht uit te 
breiden? Zeker  niet. 

r  wij  vragen, of een architect wel onder  de 
industrieelen moet gerekend worden, of op hem de 
regelen der "  wel mogen toegepast 
worden; cn of het voor  hem niet
de

Er is in de Nederlandsche taal een karakteristiek 
woord, waarmede het onder-de-marktwerken zeer 

schilderachtig wordt aangegeven. „Beunhazen"  noemt 
de spraakmakende gemeente dit. Zeker  wel een be-
wijs , dat in het algemeen zij, die onder  de markt 
werken , niet erg hoog staan aangeschreven. 

Wat is nu onder  „dc markt"  in de architectuur  te 
verstaan ? n officieele prijsnoteering bestaat niet; 
wel een officieuse, die echter  maar  zelden nageleefd 
wordt. e officieuse noteering zegt, dat voor  een 
compleet ontwerp met bestek, bcgrooting, toezicht bij 
den bouw , details , kortom met alles , wat tot de goede 
uitvoering noodig is, vijf percent zal gerekend worden, 

 en dat, wanneer  het ontwerp niet uitgevoerd wordt, 
j voor  een schetsontwerp één percent, voor  een defini-
. tief ontwerp twee percent, voor  een dito met bestek 
j en begrooting drie percent zal gevorderd worden. Op 
deze officieuse noteering worden allerlei varianten gc-

 maakt, al naar  elks persoonlijke inzichten, zooals men 
! uit de door  ons medegedeelde geschiedenis ziet. 

e onhoudbaar  een dergelijke toestand is, behoeft 
 geen betoog, en het ware dan zeker  ook wenschelijk, 

J dat de Nederlandsche architecten, op het voorbeeld 
van hun Germaansche vakgenooten, een officieele 

1 honorariumberekening vaststelden, die ieder  zedelijk 
! verplicht is toe te passen. 

t e tarief, door  het  „ V e r b a n d deutscher 
1 Architekten und r  Vereine"  in 1868 vastgc-
 stcld, bevat veel goeds. 

§ 1 geeft eenige ophelderingen aangaande het prin-
 cipe, bij  de berekening gevolgd. j  wordt gelet: 

 op den hoogeren  logeren  bouwwerk, 
' zoodat daar  niet, zooals hier, voor  een fabriek of een 
pakhuis evenveel berekend wordt als voor  een luxe-
gebouw , waarvoor  veel meer  van den architect gevor-

! derd wordt. Verder  komt in aanmerking  de
van het werk, dat door  de  bepaald wordt, 

j Eindelijk wordt ook rekening gehouden met  den
 architect, 

dus a  wat de bouwpatroon van hem verlangt wordt 
betaald, zoodat voor  een schets, een ontwerp, details, 
begrooting, toezicht op de uitvoering cn bijwerk 
afzonderlijke bedragen zijn vastgesteld. 

e gebouwen worden in § 2 in 5 klassen verdeeld. 
e 1 omvat: gebouwen

 en teer
e klasse bevat dus

http://i_Li.ll
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, als:
, enz.,

 en
e 2e klasse is bestemd voor:

 enz. 
n de 3e klasse worden gebracht:  en 

 en verder  datgene, wat daar-
toe behoort, als:  enz. Verder 

 stationsgebouwen, raadhuizen
 enz. 

Tot de 4e klasse brengt men  3e

e 5e klasse bevat: , zoo in- als 
uitwendig,

 enz. 
n § 3 worden de bouwwerken in 9 klassen verdeeld, 

al naar  de grootte van de bouwsom. e ie klasse is van 
2400—6000 mark, de 8e van 300000—600000 mark. 

§ 4 verdeelt de werkzaamheden van den architect 

in 6 deelen als: 1  2  3  4
 5  6

e het honorarium van den architect berekend moet 
worden , geeft § 5 aan. Wij  ontleenen daaraan de 
volgende tabel. 

, waartoe 

het werk gebracht 

wordt (zie f

liedrag van het honorariam in percenten 
tot een begrootingssom van 

. |
- !

l i l . :
. 1 .oJ

V. o

e prijzen omvatten behalve het loon van den ar-
chitect , ook alle kosten voor  teeken-, reken- en schrijf-
werk. e loonen der  dagelijksche opzichters worden 
echter  door  den bouwheer  gedragen. 

Wordt een gebouw niet geheel uitgevoerd, of doet 
de architect slechts een gedeelte van zijn werk , dan 
worden de volgende tabellen , in § 6 te vinden, gevolgd. 

A a r d 
Bedrag van de honoraria in percenten bij  eene som van 

van 

het werk. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 
tot 

. 

. 

en meer. 

Schets . . 
Ontwerp. . 

s . . 
Begrooting. 
Uitvoering . 
Bijwerk . . 

Samen 

Schets . . 
Ontwerp. . 

s . . 
Bcgrooting. 
Uitvoering . 
Bijwer k . . 

Samen 

Schets . . 
Ontwerp. . 

s . . 
Begroot ing. 
Uitvoerin g . 
Bijwer k . . 

Samen 

Schets . . 
Ontwerp. . 

s . . 
Begrooting. 
Uitvoerin g . 
Bijwerk . . 

Samen 

Schets . . 
Ontwerp. . 

s . . 
Begrooting. 
Uitvoering . 
Bijwerk . . 

Samen 

1"

[.O O
l.O o

l.O l.O 
O

o

o.; o-

S 

li 

o
li 

Q

-i 

>S 

a

a 2 
o

-o 

o

i
o

S-o 

o o

i
o

Onder bijwerk wordt hier  natuurlij k alleen verstaan 
het constateeren of het er  is of niet. t bedrag er-
van wordt afzonderlijk volgens het tarief verrekend. 

§ 7 bepaalt wat voor  reis- en verblijfkosten gere-

kend behoort te worden; § 8 geeft den architect recht 
op betaling in termijnen, telkens als een gedeelte van 
zijn werk volbracht is. 

n § 9 wordt bepaald, dat als de begrooting bij  de 
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aanbesteding overschreden is, het honorarium toch 
naar  de begrooting gerekend moet worden. Eindelijk 
bevat § 10 de nuttige bepaling , dat de teekeningen 
eigendom van den architect zijn, en dat dc bouwheer, 
hoewel hij  er  kopieën van verlangen kan, ze niet voor 
een ander  werk gebruiken mag. 

Wie met aandacht de tabellen heeft nagegaan , zal 
bespeurd hebben, dat een verhooging van de bouwsom 
een verlaging der  percentage ten gevolge heeft, wat 
billij k is, en ook dat werken, waarvoor  veel details en 
ornementen noodig zijn, beter  beloond worden, dan 
die, waarvoor  dit niet het geval is. t tarief is het 
minst gunstig voor  bouwwerken als fabrieken enz., 
die in den regel bij  ons tc lande, hoewel ten onrechte, 
hooger  betaald worden dan het e tarief aangeeft. 

r  in het algemeen ten onzent meer  uitsluitend 
gebouwen dan monumenten gezet worden, kunnen wij 
ons best begrijpen, dat het invoeren van ccn tarief als 
het e van zekere zijde nogal wat tegenwerking 
zou ondervinden , daar  juist die architecten, die thans 
veel geld voor  weinig werk ontvangen, daardoor  ge-
troffen zouden worden , wat hun zeker  niet aangenaam 
zou zijn. t staat echter  vast, dat men voor  een 
luxe-gebouw heclwat studie moet maken, wat voor 
een fabriek minder  noodig is. Wel nemen sommige 
fabriekenbouwers een schijn van geleerdheid aan, door 
tc wijzen op de technische kennis, voor  het inrichten 
van een fabriek benoodigd, doch in den regel is die 
technische kennis volstrekt niet noodig, daar  men voor-
schriften van dc deskundigen krijgt , waaraan men zich 
houden moet. 

Wij  hopen, dat de tij d niet venc moge zijn, dat 
een tarief voor e architecten vastgesteld 
wordt, waaraan allen zich houden. n er  dan 
nog enkelen zijn , die onder  de markt werken, wij  ver-
trouwen , dat hun aantal telkens minder  zou worden , 
daar  de bouwhecren, het tarief kennende, wel zouden 
zien, dat „all e waar  naar  haar  geld is!" 

(A. et A.) J E . 
e plaat, die wij  ditmaal onzen lezers aanbieden , be-

vat een viertal schetsen, twee uit Amsterdam cn twee 
van de e Tentoonstelling. 

e beide eerste schetsen, door  den heer . J. Jesse, 
pol. stud, tc , vervaardigd, geven ons een kijkj e 
in 't oude en 't nieuwe Amsterdam. 

s ziet men het eenige houten huis, dat thans 
nog in Amsterdam over  is. Vroeger  waren alle huizen 
zoo, en op dc schilderij  van Cornell's Antonisz, op 
het Amsterdamsch stadhuis aanwezig, cn voorstellende 
Amsterdam ;:i 1536, ziet men ze dan ook allen zoo af-
gebeeld. Wegens dc vele branden, waartoe deze hou-
ten huizen aanleiding gaven, werden zij  in het laatst 
der zestiende eeuw door  steenen vervangen. Slechts 
dat op het Begijnhof, dat stille plekje in dc onmid-
dellijk e nabijheid van dc woelige , ontsnapte 
aan des sloopers hand. 

 café-Vondel, in dc Vondclstraat te Amsterdam, 
werd voor  ccn tiental jaren geleden door  den architect 
Cuypers gebouwd, cn is een van de aardigste gebou-
wen uit het nieuwe Amsterdam. Zooals men ziet, is 
het in Gothischc vormen gehouden, en deels in hout, 
deels in baksteen uitgevoerd. 

e beide schetsen van de Tentoonstelling stellen 
bicrpaviljoens voor.  eerste, door  den heer  A . 
Salm G.Bz. in smaakvolle e vormen 
ontworpen, vormt dc inzending van de firma e Pesters, 

 &  Co., eigenaren van de Bierbrouweri j c 
Amstel" . Zoo door  zijn rijk e polychromie als door 

zijn fraaie hopguirlandcs zal dit paviljoen dc aandacht 
van dc bezoekers der  middelgalerij  getrokken hebben. 

t groote biervat, dat op het terrein staat, en 
waarin dc producten van dc Bierbrouweri j e n 
en Sleutels"  verkrijgbaar  zijn, is ontworpen door  den 
heer  A . C. Bicijs. t is geheel in geolied hout uit-
gevoerd , terwij l het bovendeel der  wanden met gebrand 
glas versierd is. e symbolen der  Brouwerij  zijn na-
tuurlij k niet vergeten, en ook ccn paar  groote banieren 
ontbreken niet. 't s ccn zeer  origincelc schepping. 

Wi j  brengen onzen dank aan de heeren Salm cn 
Bicij s voor  de welwillendheid, waarmede zij  hunne 
teekeningen ter  onzer  beschikking stelden, cn hopen, 
dat hun voorbeeld veel navolging vinden moge. 

(A.etA.) N E . 
Weder  zijn dc wanden van ons gezellig lokaal voor 

een paar  dagen versierd met de studiën van eenige onzer 
leden. 

t met den eersten prij s bekroonde ontwerp voor 
een s cn l te Noordwijk , is door  dc ver-
vaardigers, de heeren A . W. Weissman en J. . T. 

, ter  bezichting gesteld. 
Velen, nieuwsgierig het voorwerp van dc besprekin-

gen van den laatsten tij d in de technische bladen tc 
zien , maakten van deze gelegenheid gebruik. 

Zonder  mij  tc willen mengen in den onaangenamen 
tweestrijd over  deze prijsvraag, wensch ik hulde te 
brengen aan de ontwerpers voor  de flink e wijze, waar-
op zij  het ontwerp behandelden. e plattegronden zijn 
logisch van gedachte en zijn, afgezien van de verdien-
ste van andere projecten, die ik niet het genoegen 
had te kunnen bezichtigen, en van het al of niet vol-
komen beantwoorden aan de gestelde eischen, goed 
doordacht. Ook de facades , hoewel eenvoudig behan-
deld , voldoen goed. t geheel draagt de duidelijk e 
blijken dat dit ontwerp  is totstandge-
komen , zonder  te zoeken naar  detail. 

Wi j  brengen heeren exposanten dank voor  het ter 
bezichtiging stellen van hun werk en drukken den 
wensch uit, dat vele leden hun voorbeeld mogen volgen. 

. 

(A.etA.) E E N A A . 
Zondag  Juli  had de gewone jaarlijksch e excursie 

plaats, als doel waarvoor  ditmaal Gouda gekozen was. 
e deelnemers, ongeveer  30 in getal, verzamelden 

zich reeds vroegtijdig op het , waar  een sierlijk 
stoombootje ter  hunner  ontvangst gereedlag. Onder 
begunstiging van heerlijk zomerweder  vertrok men te 
8'/i uur, cn na een zeer  genoeglijke vaart langs Amstel 
en Vecht, bereikte men te 12 uren ongeveer  Nieuwcrsluis. 

c lieflijk e landschappen, die de Vechtstreek in 
zoo ruime mate oplevert, werden algemeen bewonderd. 
Aan boord was den deelnemers gelegenheid tot dejeu-
neeren gegeven, waarvan niet graagte gebruik werd 
gemaakt. 

Een wandeling door  de schoone omstreken van Nieu-
wcrsluis volgde nu, en te 2 uren stapte men in den 
trein, om de reis naar  Gouda te vervolgen, welke 
plaats te 21/, uren bereikt was. 

Eerst bezichtigde men de . kerk, voor  enkele 
jaren door  den bouwmeester  Bicijs gebouwd , om daarna 
aan het s een bezoek te brengen. t gebouw, 
in de 15l,<; eeuw gesticht, is een zeer  eigenaardig staaltje 
van middclecuwschc bouwkunst. e oorspronkelijke 
vormen hebben veel geleden door  de herhaalde ver-
bouwingen, die het s heeft ondergaan, wat 
vooral aan de zijgevels te zien is. c voorgevel, 
die met zijn schilderachtige torentjes een zeer  ge-
lukki g effect maakt, is geheel gerestaureerd. -
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wel men op de bekwaamheid van den restaurateur 
niets wenschte af te dingen, kwam het den leden toch 
voor, dat het gebouw, door  zijn spiksplinternieuw 
uiterlijk , veel van zijn aantrekkelijkheid verloren heeft. 
Aan den achtergevel bevindt zich het van bergsteen 
gebouwd schavot, terwij l tegen den oostelijken zijgevel 
nog een nis te zien is, waar  boosdoeners „aan de kaak 
werden gesteld." 

t de oude Goudsche magistraten niet met zich 
lieten spotten, bleek bovendien bij  het bezoeken van 
het stedelijk museum „Art i et " e collectie 
(biterwerktuigen en moordinstrumentcn is zelfs thans 
nog wel geschikt, zenuwachtigen gemoederen benauwde 
droomen te verschaffen. t museum bevat voorts 
schilderijen , waaronder  een van Ferdinand Bol, ver-
schillende afbeeldingen van Gouda uit vorige eeuwen, 
teekeningen van vroegere gebouwen, een en ander 
betreffende de beroemde glasschilders Wouter  en k 
Crabeth, een collectie gevelsteenen en beelden, van 
gesloopte gebouwen afkomstig , oud huisraad , wape-
nen, enz. t schoonste van de verzameling is voor-
zeker  de avondmaalsbeker, door  Jacoba van Beieren 
aan de stad geschonken. 

e Waag, door  Pieter  Post in 1608 gebouwd, een 
statig gebouw van gehouwen steen, met een basreliëf 
in den gevel, werd daarop in oogenschouw genomen , 
en na een kleine wandeling begaf men zich naar  de 
St.-Janskerk, wier  geschilderde glazen haar  wereldver-
maard gemaakt hebben. 

t is de kerk wel aan te zien , dat zij  herhaalde 
malen door  brand geteisterd werd, want aan het uit-
wendige is geen spoor  van ornement meer  waar  te 
nemen. e torenbekroning, hoewel wat laag voor 
de grootte der  kerk, is toch zeer  schilderachtig en 
vertoont de grillig e vormen, die in het laatst der  zes-
tiende eeuw hier  te lande voor  torenspitsen gebruike-
lij k waren. e tulpvorm, zoo karakteristiek voor  dit 
tijdperk , ontbreekt ook hier  niet. 

e kerk zelve is merkwaardig om haar  groote lengte. 
e dakruiter , die vroeger  op het krui s stond, is ver-

dwenen , doch men kan nog duidelijk zien, dat hij  er 
eenmaal gestaan heeft. Aan wederzijden van de hoofd-
beuk zijn twee zijbeuken, die door  een doorgaand zadel-
dak zijn afgedekt, terwij l boven iedere travee zich een 
topgevel bevindt. e inwendige architectuur  der  kerk 
vertoont veel overeenkomst met die der  Oude k te 
Amsterdam. e gewelven zijn van hout, en ter  hoogte 
van de geboorte ervan bevinden zich zware balken, 
door  schoren tegen op de kapiteelen der  kolommen 
geplaatste houten muurstijlen gesteund. 

t s XV  meubilair, in de kerk aanwezig, 
maakt een wonderlijk figuur,  terwij l mede het orgel , 
hoe welluidend het ook zijn moge, niet bepaald uit 
een architectonisch oogpunt gelukkig te achten is. t 
koorhek is niet zeer  interessant, en in aan den prui -
kentijd ontleende vormen ontworpen. 

Belangwekkend is de afsluiting eener  kapel aan de 
Noordzijde van het koor, die uit een sierlijk gebeeld-
houwd eikenhouten hek, uit het laatst der e eeuw, 
bestaat. n die kapel, die thans voor  glazenmakers-
werkplaats gebruikt wordt, vindt men een paar goede 
grafmonumenten, die echter  moeilijk te zien zijn. 

e geschilderde kerkglazen , dat kostbaar  sieraad der 
kerk, werden met de meeste aandacht beschouwd. e 
zachte kleurmengeling der e glazen 
wekte algemeen bewondering. e onberispelijke tee-
kening , vooral wat het architectonisch gedeelte der 
omvangrijke composition betrof, legde een schoon 
getuigenis af van de degelijke kunde der  Gebroeders 
Crabeth. e tafereelen zijn meerendeels door  de 

e e geïnspireerd, en de wijze 

waarop zij  de figuren groepeeren herinnert levendig 
aan de school van . Onder  de fraaiste schilder-
stukken rekende men: „Johannes, Jezus doopende", 
„Jezus aan den Jordaan", t bezoek van de -
ningin van Scheba", s de tempelschenner"  , 

e twaalfjarige Jezus in den tempel". 
Ook de schilderingen, door  de steden , -

den, , , Amsterdam en m 
aan de kerk geschonken, werden beschouwd. 

Na het bezoek aan de St.-Janskerk maakte men 
een wandeling door  de stad, waar  men hier  en daar 
een interessant geveltje ontdekte. Vooral een woonhuis 
uit het laatst der  XV e eeuw trok dc aandacht. Ter 
herinnering aan het bezoek aan Gouda kochten de 
leden nu ook de beroemde Goudsche pijpen, die in 
allerlei sierlijk e vormen te krijgen waren. 

n begaf zich thans weder  naar  het station en 
kwam in opgewekte stemming te zes uren te Nieuwer-
sluis aan, waar  een welvoorziene disch gereedstond. 
Tal van dronken werden aan het dessert uitgebracht 
en toen men zich te negen uren weder  aan boord 
begaf, was de vroolijkhei d groot. k zij  de wel-
willendheid van een der  deelnemers, werd een schoon 
vuurwerk afgestoken, tot niet geringe vreugde der 
bewoners van Nieuwersluis. 

e terugtocht was alleraangenaamst. Vele vader-
landsche liederen klonken over  het water, terwij l af-
en-toe vuurpijle n knetterend omhoogschoten. r  op 
den avond kreeg menigeen behoefte aan wat rust, ze-
ker na een zoo welbesteden dag niet onnatuurlijk . 

Bij  het eerste morgenkrieken bereikte men Amster-
dam, waar  de deelnemers scheidden, zeer  tevreden 
over  den aangenamen dag, die achter  hen lag. 

. 
. 

Onder hetgeen in de Belgische afdeeling de aandacht 
trekt , noem ik ook de inzending van getrokken-ijzeren 
balken door  de Forges de la Providence. Getrokken 
balken van dergelijke afmetingen als die hier  tentoon-
gesteld zijn, zag ik nog nooit, 't s een ware triomf 
voor  de Belgische ijzerindustrie. 

Cementtegels zijn in verschillende soorten ingezon-
den. k houd niet bijzonder  van dit fabrikaat, dat in 
den regel door  zijn fletsche kleuren cn niet zeer  smaak-
volle dessins het oog beleedigt. l ik niet geheel 
tot een andere meening bekeerd ben, moet ik toch 
zeggen, dat de inzendingen van de Société des Produits 
Céramiques , Schepens frères , Trevé &  Co. en C. g 
geen ongunstigen indruk maken. 

Een model op vri j  groote schaal van de havenwerken 
te Antwerpen staat onder  een glazen stolp, waarnevens 
de interessante teekeningen van de wijze van constructie 
der nieuwe Scheldekade hangen. 

e ingenieuse wijze, waarop hier  door  middel van 
het caisson-systeem in diep water, met een verschil 
in waterstand dat soms 6 meter  kan bedragen, de 
kade gemaakt wordt, is, als ik mij  niet bedrieg, vroe-
ger  reeds in dit weekblad besproken, zoodat ik mij 
van verdere bijzonderheden kan onthouden. 

Ten slotte vermeld ik nog een fraai ontwerp voor 
een e Normale de Filles, dat wel-is-waar  in een 
vri j  donkeren hoek hangt, maar  toch zeer  de moeite 
waard is, met aandacht bezichtigd te worden. 

Al s men de Belgische afdeeling verlaat, komt men 
onmiddellij k in het verre Oosten, want de afdeeling 
Perzië is ernaast. e Perzische zaal is niet zeer  groot, 
doch maakt een allerbekoorlijkst effect. 

e schoone tapijten , waardoor  Perzië steeds beroemd 
geweest is, zijn niet slechts tot vloerbedekking gebezigd, 
maar  men heeft ze ook, smaakvol gerangschikt, tot 
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het versieren van wanden en zoldering gebruikt. e 
indruk van behaaglijke rust, dien deze tapijten teweeg-
brengen , zal door  ieder  bezoeker  gevoeld zijn. e 
matte kleuren, het gebroken rood, het bleeke blauw, 
het goudgeel, het lichte violet vereenigen zich hier 
tot een symphonie van kleuren, waarvan men niet 
moede wordt te genieten. 

n eenige vitrines zijn bovendien schoone voortbreng-
selen der  Perzische metaalindustrie tentoongesteld. Ge-
damasceerde helmen, zwaarden en schilden prijke n 
daar  naast geelkoperen vazen, waarin allerlei sierlijk e 
figuren zijn gegrift. Ook het gedreven zilverwerk, en 
de met fijn  hout ingelegde muziekinstrumenten zullen 
den kunstliefhebber  ongetwijfeld in verrukkin g brengen. 

e firma' s Ziegler  &  Co. te Tauris en J. C. P. z 
&  Co. te m hebben alle eer  van hetgeen zij 
inzonden. r  hare goede zorgen maakt Perzië op 
de tentoonstelling een zeer  gelukkige figuur. 

Van Perzië naar  China „i l n'y a qu'un pas."  Ook 
de zonen van het e k hebben hun best 
gedaan, om de eer  huns lands op te houden. n grootcn 
getale zijn zij  naar  Neerland's hoofdstad getogen, waar 
zij  eerst wel eenige sensatie maakten en af-en-toe slacht-
offers van de onbescheidenheid des publieks werden, 
doch waar  zij  nu reeds lang thuis zijn, en niemand 
meer  naar  hen omkijkt . 

e eigenaardige kunst der  Chineezen, zoo oorspron-
kelij k en fantastisch, kan men hier  in al haar  bijzonder-
heden bestudeeren. n de middengalerij  trekken aller-
eerst de aandacht de Chineesche kamertjes van rozehout. 
Zij  geven een goed denkbeeld van een Chineesche wo-
ning , die altij d uit een voor-, tusschen- en achterkamer 
bestaat, die allen enkel uit de deur  haar  licht krij -
gen. e achterkamer is tot slaapplaats ingericht, ter-
wij l verschillende meubelstukken in de andere vertrekken 
hun plaats vinden. e meubelen zijn óf van bamboeriet 
óf van de een of andere fijne houtsoort, met marmeren 
zittingen voor  de stoelen en marmeren bladen in de 
tafels. Bamboematten bedekken den vloer  en veel-
kleurige lantarens hangen van de zoldering af. Por-
selein en aardewerk neemt een belangrijke plaats onder 
de Chineesche inzendingen in. t is op verschillende 
manieren behandeld. Nu eens zijn het blauwe orne-
menten op een witten fond, met dat melkachtig waas 
overdekt, dat de Chineesche porseleinen zoo bekoorlijk 
maakt, dan weder  reliëf-ornement, in allerlei bonte kleu-
ren behandeld. Onder de schoonste vazen reken ik 
die in een effen kleur, welke door  sierlijk e vormen 
uitmunten. 

Van het Chineesche émail cloisonne zijn vele schoone 
staaltjes aanwezig. n zal zich herinneren, dat on-
der  émail cloisonne datgene verstaan wordt, wat door 
het uitspannen van koperen draden over  het te versie-
ren voorwerp, vakjes vormende waartusschen de ver-
schillende émailkleuren opgesloten blijven, verkregen 
wordt. 

k is betrekkelijk weinig ingezonden, maar 
wat er  is, munt uit door  keurigheid van bewerking. 

e traditioneele afgoden uit speksteen ontbreken 
natuurlij k niet, en ook fijn  gesneden houtwerken zijn 
in grooten getale aanwezig. n van ebbenhout 
en andere fijne houtsoorten, met parelmoer  ingelegd, 
zijn dikwijl s zeer  fraai en elegant. n van huizen, 
tempels, schepen en torens zijn hier  en daar  tentoon-
gesteld , en het is de moeite waard op te merken, dat 
bij  de Chineesche zuilenorden het kapiteel niet gevon-
den wordt, hoewel het basement nergens ontbreekt. 

Aardi g zijn ook de poppetjes, van klei en hout. 
l ze allen naar  bepaalde, eeuwenoude modellen 

vervaardigd zijn, ligt er  een natuurwaarheid in, die een 
hoogen dunk geeft van de opmerkingsgave der  Chi-

neesche kunstenaars. t schelmschc gezicht der  oude 
mandarijnen en priesters en het smachtende kopje der 
Chineesche jonkvrouwen is met zeer  veel talent weer-
gegeven. k zij  de Chineesche afsluiting, is de kunst 
van het e k vrijgebleven van alle inmen-
ging, en de bekende conservatieve richtin g van de 
bewoners is oorzaak, dat zij  thans op dezelfde hoogte 
staat als eeuwen geleden. t komt mij  echter  voor, 
dat dit onmogelijk lang meer  zoo blijven kan, want 
nu het isolement van China is opgeheven, kan het wel 
niet anders, of de invloed der  Westersche beschaving 
moet zich doen gelden. k zag bij  de Chineezen , die op 
de tentoonstelling zijn, er  reeds een, die de traditioneele 
viltpantoffels met zeer  moderne bottines verwisseld had, 
terwij l een ander  reeds het Europeeschc gewaad had 
aangenomen en zijn als chignon opgewonden staart 
onder  een cilinderhoed verborg. n men zich beter 
bewijs van den Westerschen invloed denken? 

n bezoek aan de Chineesche afdeeling is in vele 
opzichten leerzaam, en vooral in de negentiende eeuw, 
die zoo stijlloos is, doet het goed, weer eens wat stijl 
te zien. Niet dat ik in allen deele het navolgen der 
Chineezen zou willen aanraden, want daartoe zijn hun 
vormen dikwijl s te grillig , soms te smakeloos. -
teristiek blijven zij  echter  altijd , en men zal niet licht 
zich bedriegen bij  het zien van Chineesche kunstvoort-
brengselen in het bepalen van de plaats van herkomst. 

n volgenden keer  hoop ik , en de za-
len in de onmiddellijk e nabijheid daarvan te behandelen. 

E . 
f Vóór eenigen tij d werd in d door  de -

Commissarissen der  Admiralitei t een Commissie be-
noemd om een onderzoek in te stellen naar  de ont-
ploffingen van gas in kolenruimen. t hooge gewicht 
van zulk een onderzoek zal erkend worden, als men 
bedenkt dat de ramp van de  volgens den 
krijgsraad , toe te schrijven was aan een opeenhooping 
van koolgas. t verslag dier  Commissie is nu aan-
geboden geworden in den vorm van een
waaraan wij  de volgende aanbevelingen ontleenen. n 
de eerste plaats dringt de Commissie erop aan, dat 
de luchtverversching van de kolenhokken in elk schip 
afgescheiden zij  van die der  andere gedeelten, en dat 
er  middelen worden aangewend voor  het snelle indrin -
gen van versche lucht, zoowel als het ontsnappen van 
gas. Zij  doet allerlei voorstellen om deze voorwaarden 
te vervullen. n ri j  van hokken behoort, volgens 
dit plan, verbonden te worden met een gemeenschap-
pelijken koker , die over  hun boveneinden loopt 
en in gemeenschap zou zijn met den schoorsteen, de 
ijzeren masten of eenige ijzeren pijp , zoodat er  een 
trek wordt voortgebracht, die de bedorven luchtweg-
voert. e Commissie is van meening, dat met zulk 
een stelsel, instrumenten tot aanduiding van het aanzijn 
van gas in de kolenhokken overbodig zouden zijn. 

r  als zulk een instrument noodig ware, beveelt zij 
dat van g als het beste aan. 

f f e rechtstreeksche aanwending van stoom voor 
het blusschen van branden werd dikwijl s voorgesteld, 
maar  zij  kwam nooit verder  dan tot een proefne-
ming. Onlangs is zij  te Berlij n in al hare waarde 
gebleken door  in den aanvang uit te dooven wat ver-
moedelijk een groote ramp had kunnen worden, en 
dit geschiedde automatisch. t tooneel van het be-
dwongen onheil is een fabriek van stalen pennen, 
waar  ook myriaden houten pennehouders worden ge-
maakt. n de droogkamers dezer  laatsten had de 
eigenaar, wegens hunne brandbaarheid, eenige voor-
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zorgen genomen. n elke kamer is een kleine stoom-
pijp geleid tot den hoofdketel der  inrichting . Aan het 
eind van elke pijp is een metalen kap bevestigd, ge-
maakt van een gemakkelijk smeltbare legeering, die 
spoedig smelten zal als zij  aan de hitte van een brand 
is blootgesteld. e eerste aankondiging, die op den 
bedoelden dag waarschuwde dat er  zulk een brand 
was uitgebroken , was het schelle fluiten van den ont-
snappenden stoom uit eene dezer  pijpen, met het ge-
volg dat de halfverbrande pennchouders, muren , zol-
dering en elk brandbaar  voorwerp verzadigd van ver-
dichten stoom werden bevonden, en alzoo volkomen 
onontvlambaar  gemaakt. 

t stelsel schijnt zoo eenvoudig en vatbaar  voor 
zoo goedkoope toepassing waar reeds stoomketels zijn 
opgesteld, dat het waarschijnlijk in wijden kring zal 
worden ingevoerd, wanneer  zijn voordeden algemeen 
bekend zijn. 

0 n een voordracht, gehouden door den heer 
Bower voor de  over  de werkwijze 
van , om ijzeren en stalen oppervlakten tc 
beveiligen en te versieren, werd uitvoerig gehandeld 
over een merkwaardige en eenvoudige manier, aan een 
metaal het uiterlij k van een ander  metaal te geven. 

n weet dat het proces Bower-Barff bestaat in het 
geven aan een voor  roesting vatbare metalen opper-
vlakte van een deklaag magnetisch oxyde, die ze 
beschermt. t schijnt dat deze deklaag een bijzondere 
eigenschap heeft, want als cr  met een metalen borstel 
op wordt geschuierd, wordt zij  zeer  spoedig bedekt 
met een schitterende oppervlakte, bestaande uit het 
metaal, waaruit de borstelharen gemaakt zijn. e 
uitkomst wordt toegeschreven aan het feit, dat mag-
netisch oxyde zanderig  en poreus is, en alzoo 
door  slijting  den borstel van een gedeelte 
zijner  stof berooft. e heer  Bower gelooft, dat van 
deze ontdekking voordeel kan worden getrokken tot 
versiering van vele goedkoope Birminghamsche arti-
kelen , waarop nu metalen worden gelegd door  veel 
kostbaarder  processen. 

— Op Vrijda g den 29 Juni 11. ontstond in de Antonius-
straat tc Aken brand in de chemische fabriek van den 
heer , en het vuur  verspreidde zich met bui-
tengewone snelheid naar  alle richtingen. n de fabriek 
toch werden niet alleen verschillende brandbare stoffen 
gevonden, maar ook een deel daarvan strekte tot be-
waarplaats van benzine; de flesschen sprongen en de 
papieren omhulsels vlogen als vlammende bollen door 
de lucht. Vandaar het ongewone verschijnsel, dat de 

brand op verschillende plaatsen der  stad als het ware 
te gelijk uitbrak ; de brandweer  deed het onmogelijke 
om het vuur in de fabriek te stuiten, maar  kon er 
niet in slagen dit gebouw, in een sterk bewoonde buurt 
gelegen, voor  ondergang te behoeden. Terwij l alles 
werd in het werk gesteld den brand in de fabriek te 
blusschcn en de brandende daken van vier  aangrenzende 
huizen met water te besproeien, kwam het bericht dat 
ook de daken van andere huizen door  het vuur  waren 
aangetast. Groot was de ontsteltenis, toen de vlammen 
sloegen uit den Granustoren, den oostelijksten der 
beide torens, die tegen het s staan. e ooste-
wind had de brandende met benzine doortrokken pa-
pieren uit dc chemische fabriek over  de stad verspreid 
en ook den op duizend meter  vandaar gelegen Granus-
toren in vlam gezet. e oude toren, die volgens 
oude overleveringen door een broeder  van Nero zou 
zijn gebouwd, maar volgens de archeologen in de 
13ue eeuw werd opgericht, was aan het woedende 
element ten prooi. n tot blussching werden 
te vergeefs aangewend; de toren stortte in, deelde het 
vuur aan het dak mede en weldra stond de geheele 
bekapping niet den tweeden toren in brand. r  een 
krachtig optreden van de brandweer  mocht het ge-
lukken de brand te stuiten; de gewelven van de kei-
zerzaal, die zich in het s bevindt, weerstonden 
de kracht der  razende elementen en met dankbaarheid 
moet erop gewezen worden, dat de keizerzaal met hare 
kunstschatten behouden is. 

e brandweer  werd door  die der omliggende plaatsen 
en ook door die van n en . 

t nut der  waterleiding als brandbluschmiddel heeft 
zich doen kennen en de verspreiding van den brand 
werd op vele punten verhinderd, daar een ieder  erop 
bedacht was de brandende projectielen, die door het 
luchtruim vlogen en op de daken neervielen, terstond 
te verwijderen of door  middel van de waterleiding te 
blusschcn. Was het ongeluk des nachts voorgevallen, 
dan zou het grootste deel van Aken verwoest zijn. 

Algemeen is dc woede tegen den eigenaar  der che-
mische fabriek, die lid van den gemeenteraad is en 
daardoor  alleen toestemming heeft kunnen bekomen 
om eene dergelijke gevaarlijke inrichtin g in het midden 
van eene sterk bevolkte buurt op te richten. Aan an-
deren werd zulks geweigerd en men dwong zc terecht 
zulke gebouwen buiten de stad te plaatsen. n -
land , het land der  titels, is de invloed van een Stadt-
rath niet tc versmaden; hicrtelande denkt men er  ge-
lukki g anders over. 

E . 

. n de voorgaande week is 
eene vergadering gehouden van de

Ter eere van het 10-jarig bestaan der 
Vereeniging waren dc directeuren van gas-
fabrieken tc Berlijn , r  en Brussel 
tegenwoordig. Als een bewijs hoe zij  in 
dit tiental iaren vooruitging, moge dienen, 
dat dc Vereeniging thans 72 gewone en 
14 buitengewone leden telt, terwij l bij  dc 
oprichtin g slechts 8 fabrikanten tegen-
woordig waren. 

Verschillende onderwerpen werden meer 
of minder  breedvoerig besproken. e heer 

l bchandcldi een natten gasmeter, welke 
met weinig druk verlies, ook bij  abnormaal 
peil, nauwkeurig registreert. 

Voort s beschouwingen over  condensatie 
cn een nieuw en afdoend middel om de 
klimpijpverstoppinge n tc keeren. 

c heer  Schwaerzcr uit d be-
sprak eene nieuwe gasoven-constructic, 
met toevocring van vooraf gewarmde lucht 
bij  dc brandstoffen. 

e heer  Polet uit g behan-
delde dc explosie der  ammoniak-fabrick 
tc Vlissingcn. 

Wat dc vraagpunten der  agenda betreft, 
kwamen achtereenvolgens de quacsticn van 
den invloed der  electrische verlichtin g op 
de gas-industrie. de maatregelen, die de 
Vereeniging in het aanzijn kan roepen 
om het publick beter in te lichten over 
de nieuwe kook- cn ver  hi ttingstoestellen 
branders enz. ter  sprake. 

. e jur y voor het huldeblijk , 
der ingezetenen van Noordbrabant in zake 
dc wet tot het verleggen van den -
mond, heeft omtrent de 14 modellen voor 
een gedenkpenning uit spraak gedaan. 

e ie prijs , ƒ 2 5 0, is toegekend aan den 
heer . Jllnger, academisch beeldhouwer, 
leeraar aan dc l voor 
tcckenonderwijs te Amsterdam; dc 2e, ƒ 100, 
aan den heer . , professor  aan de 

e c te Brcslau. e 
jur y bestond uit de heeren J. A . Alber -
dingk Thi jm , Jhr. , . V . E. . e Stuers 
en J. Th . Strackc. 

. 

. 
Voor den bouw van een E 

S wordt verlangd een -
, grondig met sluisbouw be-

kend. Zjj , die wenschen daarvoor in aan-
merking te komen, worden verzocht, onder 
overlegging van getuigschriften, waaruit 
hunne geschiktheid bljjkt , vóór 18 dezer 
zich onder het motto Schutsluis op te geven 
aan het Advertentie-bureau van den Boek-
handelaar W. N te Gorinchem. 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Oeorges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkelen, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

7 Juli 1883. 
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E 

S van 
 zjjn voornemens op Woensdag 

den 18 Julij  1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

 maken van een -
N met aanvoerka-

naal, waterriool en bjjbehoo-
rende werken, ten dienste der 

g op het ter-
rein bij  den Watertoren ten oos-
ten van de Oude Plantage. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren, ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie cn het 
Stads'Timnicrhui s te Botterdam. t bestek 
met voorwaarden is verkrjjgbaa r bjj  Wed. 
P. V A N E  ZOON , Boekdruk 
kers aan den Houttuin N°. 78, voor  /11,25 
cn de Calques der  teekeningen tegen beta-
lin g van /'2,50 aan voormeld Timmerhuis, 
alwaar tevens nadere inlichtingen zjjn te 
bekomen. 

e aanwijzing zal plaats hebben op
derdag den 12 Julij  1883, des voormiddags 
ten 11 ure, op het terrein bjj  den Waterto-
ren voormeld. 

S N &  C135.' 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

g  2 
5 Y & ,  g 
2 BOC  Freres, E £ 
3 , S & C\ E £ 
5 hu  !g 

£ E T & , O . , ö 
- Oostzeedjjk 248,

B . , t e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2<! , 3'i-n en .1"  graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

. 
e  der  Gemeente
 zal g 10 Juli 1883, 's namiddags 

1 uur , in het openbaar ten Gemeentehuize 
aanbesteden: 

lo. t maken van Trottoir s met 
Trottoirbande n van -
steen; enz. 

2o. t baggeren en verwerken van 
4000  . rivierzand achter- en 
van 125 : ; . harde puin op den 
Strekdam. 

Teekeningen ter  inzage: bestekken tegen 
betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

. E 

v a n G . J . , t e A r n h e m . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor
! bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden  franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

 & , 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . n Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

h tingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoest ellen en Waseh-
i 11 richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

AANBESTE . 
e Architect . S Gz., tc Am-

sterdam, zal, namens den heer  V. , 
op g 10 Juli 1883, des middags te 12 
uur , in het Café van A . , t 
No. l( i , aanbesteden: 

t bouwen van een Café genaamd 
Czaar  Peter, aan de e -
kade te Amsterdam. 

Gedrukte Bestekken met teekening a ƒ 2 . 50 
per stel verkrjjgbaa r aan de n op den 

. 
t Bestek en Teekening liggen ter  inzage 

bj j  V.  Prins e 30. 

Openbare Aanbesteding. 
 der 

Gemeente Amsterdam zullen op g 16 
Juli {1883. te 12 ure des middags, op het 

, in het openbaar en bjj  enkele in-
schrjjvin g doen aanbesteden: 

 sloopen en vervoeren van de 
houten loods (tijdelij k school-
gebouw) staande op het -
niersplein, en het weder  oprich-
ten van dit gebouw op een ter-
rein beoosten de Veemarkt. 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding (met 
Teekening) zjjn uitsluitend te verkrjjge n ter 

j  der  Gemeente, tegen betaling 
van ƒ 1. 

n worden gegeven en teekenin-
gen liggen ter  inzage ten e van den 
Stads-Architect op het s r  N°. 
10], des ochtends van 10—12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N . 

 Secretaris, 
, /. S. 

Amsterdam, 6 Jul i 1S83. 

E JONG  &  C 
Civiel-ingenieurs te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tij d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructic, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 15U tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafinachines (Excavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , Beimachines, Steen- en Tegelvorm-
machines. n - en Brugcons t ruc t iën enz. 

N e u c h a t el A s p h a l t e C o m p a ny t d . . 

E

. Belt weg N°. 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of'  bjj  den r 

. . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

te  W. PATON
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 VAN A . 
t l * * : ! f > l t o .  u i m o t c m o d n i l l o a. 

t t e A m s t e r d a m , A c h t e r  O o s t e i n de N ° . 4, b i j  het P a l e is v o or  V o l k s v l i j t . 

Uitgebreide handel in Bouwartikelen; nemen goederen ter  étalage en in depot. 
N &  C" . Amsterdam. Achter Oosteindc,  4. 

. 
'i i e» St iheijen 

T E P e n TE
zjj n belangrijk in prij s verminderd cn voorban 
den in de n van 

. ü & N 
Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 
 ontbiede de geïllustreerde

. 7 
N VA N 

 V Bil J 1 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

n - en Brugconstructiën. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

E , 
bij  groote en kleine partijen. 

Vraaul Catalog. 

E . 

Tan der 

L 0 0 N

, 
n , 

en ZijlieU., 
n (ieliouueii, 

 Uteres 
Emmers.
(iii'ters, enz. enz. 

linden &  Co. 
 r it rech t. 

Zuinigheids- 1 Niel aaagroeUe-
 ile cn raettmsr 

| r , . i , . Verven. 

L 

ll 

VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S , enz. 

Geëmailleerd-ijzeren , 

Aanbesteding. 
Op g 16 Juli 1883, des middags te 

8 uren, zal, in het s  J*eeuw, 
op den Vjjgendam, te Amsterdam, worden 
aanbesteed: 

t maken der  Grond- en Fun-
doerwerken voor  een Concert-
gebouw aan de , 
te Amsterdam. 

t Bestek met ï Teekeningen is, van af 
7 Juli a. s., ad /' 2.60 per  Stel verkrngbaar 
ter  Stoomdrukkeri j  van de n -
Z E N & , N.Z. Voorburgwal , alhier. 

n geeft de t 
A . . V A N T 

 en S der 
Gemeente  rallen op g 
16 Juli 1883, te \2 men des middags, op het 

, in het openbaar  en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

t verbouwen van de Openbare 
e School der  le klasse no. 

11 in de Valckenierstraat. 
e voorwaarden dezer  Aanbesteding (met 

teekening) zijn uitsluitend te verkrjjge n ter 
j der  Gemeente, tegen betaling 

van ƒ 1. 
n worden gegeven ten e 

van den Stads. Architect op hi t s -
mer No. 10) des ochtends van 111—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
V A N . 

 Secretarie, 
E , /. S. 

Amsterdam, fi  Jul i 1883. 

BÜP. A , te Arnhem, is verschenen ,1e . . „ . -d e aflev^rln^an" -

Geschiedenis van de n 
n der  Arch i tec tuur , 

 voor de Houwkunst aan de  School te

t omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren 
T w e e d e, veel vermeerderde en bi jgewerkt e druk . 

e uitgave geschiedt bij  inteekenlng in 10 a 12 afleveringen a ƒ1 75 

J . & . V A N  P O T , 

. 
J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.Ü5 . 

niet vatbaar  voor  de Champion. 
, Vuren-, Greenen- en Eiken 

T 
en verder . 

Vlo t - en Sl\jpdei'l< m enz. 

Prima
merk n i l  i * , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

E en andere , 
per Wagon of Scheepslading. 

A i f , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

uit de groeven van 

Staudernheimer. Cordeler. 
Breitenheimer. Wexemer. 
Uoelfanger i e r  enz. 
Bentheimer. j a . 

e , 
volgens teekening. 

E . 
Vuurvaste Steenen en Vuiu-klei enz. 

E G N" . 28. G 14  1883. 

r  V. \V. VA X T JCV. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAN , 

C. B. S S cn A. W. . 

Stukken en correspondentie voor  het (ienootschap te adresseeren aan 
den r'p-Secretaris, Prinsengracht S51 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het lluieau van  Opmerker, 
t N" . 28 te Arnhem. 

.V.'.W. 
T /"2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
/ 7.50 en "  f 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijda g avond aangenomen 
Afzonderlijk e nomniers, uitsluitend bij  contante betaling te bel omen 
 ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plant. 

Gedrukt bij  G. W. van der  Wiel & f>., te Arnhem. 

(A et A) E EN BEZOE  A A N A 

a is een stad, die niet bepaald in dc route 
van gewone toeristen ligt, als zij  een tocht door ë 
ondernemen, en toch is de stad een bezoek overwaard 
en na e en Venetië misschien dc interessantste 
plaats van het Schiereiland. 

l a slechts twee-en-vijftig mijlen van 
Bologna verwijderd is, heeft men toch vier  uur  noodig 
om de stad te bereiken, daar de spoorweg niet in 
bijzonder  goeden toestand verkeert. Als men de hoofd-
lij n te Castel Bologncse verlaten heeft, is het alsof 
men uit de negentiende eeuw in de oudheid verplaatst 
wordt. Slechts weinige reizigers ziet men, en tlie men 
nog nu en dan aantreft, schijnen geen haast te hebben. 

e omgeving van a staat in een slechten reuk 
wegens de moeraskoortsen, die zeer  gevreesd worden 
en de meeste reizigers weerhouden, aan de oude stad 
der  Byzantijnsche keizers een bezoek te brengen. h 
wij  lieten ons niet afschrikken, want groot was onze 
begeerte om het graf van Theoderik te zien , cn een 
bezoek te brengen aan de kerk, waar eens de zuster 
van s hare gebeden verrichtte. Om een denk-
beeld van de oudheid der  stad te verkrijgen , behoeft 
men zich slechts te herinneren , dat de kerken reeds 
negenhonderd jaar  oud waren, toen de dichter  van de 

a Commedia"  in St.-Francesco begraven werd, 
na zijn laatste levensdagen in ballingschap te a 
te hebben doorgebracht. Als wij  de fresco's van Giotto 
zien, schijnen zij  ons reeds zeer  oud toe, en toch 
zijn de kunstwerken, die ons tc a boeien, nog 
zevenhonderd jaar  ouder — er  is dus meer  tij d ver-
loopen tusschen de schepping der  mozaieken van -
venna en de periode, waarin Giotto's meesterstukken 
ontstonden, dan tusschen de eeuw van Giotto en onze 
eeuw! 

Tusschen Bologna en a biedt het landschap 
weinig belangrijks aan, zoodat wij  ons verheugden toen 
wij  aangekomen waren. Na een nacht, in een vri j 
smerig hotel, doorgebracht, gold ons eerste bezoek de 
kathedraal. t plein daarvoor, de Piazza Vittori o 
Emanuele, wordt omgeven door  een zuilenrij , waarvan 
de kolommen tot de basiliek van Theoderik behoord 
hebben. 

e kathedraal is in de 18e eeuw bijna geheel 

herbouwd, doch in de sacristie vindt men een der 
schoonste Byzantijnsche kunstwerken, den ivoren troon 
van S. . e troon is fraai gesneden, en 
doet nog duidelijk den veredelenden invloed der  oud-
Grieksche kunst op de eerste Byzantijnsche kunstenaars 
ontdekken. Een jongen liet ons dit kunstwerk zien, en 
hij  had er  even weinig respect voor, alsot 't het meest 
gewone meubel ware. e troon is van vierkante 
platen samengesteld; enkele ontbreken, en worden in 
het Bargallo te Florence bewaard. 

Tegenover dc kathedraal is het Baptisterium, het 
oudste gebouw van . t Baptisterium is 
rond, en deze vorm is waarschijnlij k , door de ronde 

e tempels na te volgen, ontstaan. e grond 
rondom het monument is gaandeweg opgehoogd, zoo-
dat men eenige treden af moet gaan om binnen te 
treden. t geheele gebouw verkeert in een deer-
niswaardigen toestand , en de stukjes van de mozaieken 
vallen telkens naar  beneden. t is den bezoekers 
echter  verboden, deze stukjes als herinnering mede 
naar  huis tc nemen. 

e geheele koepel is met mozaiek bedekt. n het 
midden ziet men den doop van Christus. e hoofd-
figuur  is geheel naakt en in den klassieken stijl op-
gevat. t is de riviergod van de Jordaan, 

i met ccn kroon van biezen op het hoofd. e twaalf 
 apostelen zijn iets lager  aangebracht, en met gele en 
[ witte draperieën getooid. Tusschen elke twee figuren 
j  is een palmboom afgebeeld, en boven ieder is de 

naam geplaatst, doch zonder  het voorvoegsel „Sanctus", 
 dat eerst in het jaar  472 in gebruik kwam. e kleu-
ren zijn zeer  harmonisch; groen en blauw zijn veel 
gebruikt. n het gebouw is een groote, acht-
hoekige doopvont, met een soort van doopbekken 
daaraan verbonden, dat door  een deksel, met een 
liggend lam versierd, bedekt is. 

Van het Baptisterium gingen wij  naar  San-Vitale, 
de belangwekkendste kerk van , hoewel ze 
door  onhandige restauraties veel geleden heeft. e 
kerk werd gebouwd tijdens de regeering van r 
Justinianus, op de plaats waar, volgens St.-Ambrosius, 
St.-Vitale den marteldood stierf door  levend verbrand 
te worden. St.-Eclesias wijdde haar in 547. e kerk 
is achthoekig van grondvorm, met een groote voorhal 
en een kleine absis daaraan gebouwd. 
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n het midden is een koepel, die door  acht bogen 
ondervangen wordt. e bogen rusten op zware pijlers. 

e travee van dezen achthoek heeft van onderen 
een halfcirkelvormig e nis, cn een verdieping hooger 
een empore van denzelfden vorm, die door  arcades 
van het hoofdschip afgescheiden wordt. e kolommen 
van deze arcades zijn allen van antiek marmer, cn de 
kapiteelen vertoonen den traditioncclen vorm der  Byzan-
tijnsche kunst. t koor  heeft prachtige mozaïeken , 
die gespaard bleven, toen men in dc 17de eeuw dc 
andere vernietigde. 

e mozaicken in het koor  stellen voor: dc d 
op den wereldbol gezeten, San-Vitale met zijn marte-
laarskroon cn s met een kerk. Verder  ziet 
men dc hoofden der  twaalf apostelen, van St.-Vitale, 
van zijn twee zonen St.-Gcrvasius en St.-Protasius, 
en een tafereel uit het leven van Theoderik. Ook vindt 
men er  ccn prachtig Grieksch basreliëf, Neptunus met 
zijn drietand voorstellende. Uitwendig is dc kerk van 
baksteen gebouwd, en het dak is zeer  vlak. e bak-
steen en hebben wel iets van tegels, die door  mortel-
lagen , dikwijl s dikker  dan zij  zeiven , verbonden worden. 

Na St.-Vitalc bezochten wij  het m van 
Galla Placidia (440), thans San-Nazanio genaamd. 

t is in den vorm van een h krui s gebouwd, 
met een koepel bedekt, die schoone mozaïeken als 
versiering heeft. Bij  deze mozaïeken is het de moeite 
waard, op te merken, hoe dc kunstenaars alle gruwe-
len en martelingen vermeden hebben. n kruis, zon-
der den Verlosser  eraan, is het symbool der  kruisiging, 
alsof de kunstenaars dc gruwelen der  verlossing niet 
wilden voorstellen. e opstanding trok hen meer  aan, 
en zij  stelden hun God dan zoo schoon voor  als zij 
konden, en omringden deze voorstelling door n 
en Engelen, die allen vroolij k jubelden. e Christenen 
uit dien tij d hadden nog zulk een levendige herinne-
rin g van de martelaars, dat zij  het niet noodig acht-
ten, door  het afbeelden ervan de schare lot volharding 
in den geloove aan te sporen. t in later  eeuwen 
begon men dit te doen. 

t altaar  is van albast, en in zijn onmiddellijk e 
nabijheid staan drie marmeren sarcophagen, waarin 
Justinianus' gemalin, Constantinus  en s be-
graven zijn. Boven den hoofdingang zijn wit-marmeren 
reliefs, met voorstellingen van St.-Jan, Gallia Placidia 
en Barbation. e reliefs dagteckencn uit de twaalfde 
eeuw, doch zijn zeker  naar  veel oudere mozaicken 
gevolgd. 

San-Apollinare Nuovo werd door  Theoderik omstreeks 
534 gebouwd, om voor  dc volgelingen van Ariu s te 
dienen. 

e kerk heeft den basiliekvorm en is met prach-
tige marmeren kolommen versierd, die indertij d uit 

l aangevoerd werden. e mozaïeken zijn 
zeer  interessant, want er  komt daaronder  ook voor 
eene afbeelding van het oude , met het paleis 
van Theoderik. Ook ziet men mannelijke en vrouwelijk e 

, die zich in processie naar  Christus en de 
. d begeven. Tusschen ieder  paar  is, evenals 

in het Baptisterium, een palmboom aangebracht. t 
is opmerkelijk , dat dc , hier  voorgesteld en 
bij  name genoemd, thans geheel vergeten zijn, en dat 
dc meest bekende, als de . Catharina, Barbara, 

, Joris of Christophorus, daar  niet voorkomen. 
Wij  begaven ons nu naar  San-Apollinare in Classe, 

de schoonste van de kerken van . t schip 
wordt door  prachtige marmeren zuilen van de zijschepen 
gescheiden. Twaalf treden voeren naar  de koornis, 
waar  het altaar  geplaatst is, dat door  een baldakijn , 
door  vier  zwart-marmeren kolommen geschraagd, over-
huifd wordt. e geheele koornis is met mozaïek be-

kleed. Behalve een groot kruis, en een afbeeldsel 
van den patroon der  kerk, zonder  mijter  cn met een 
langen grijzen baard, ziet men de steden Jeruzalem 
en Bethlehem, waaruit de Christelijk e kudde naar  den 

e toestroomt. Fraaie sarcophagen zijn in de kerk 
aanwezig. e kap is vri j  vlak en van hout. c crypta 
staat geheel onder  water, en zelfs ccn gedeelte van 
den kerkvloer  loopt dikwijl s onder. e schadelijk 
dit voor  het gebouw is, behoeft geen betoog. e 
klokketoren is rond van grondvorm en van ruwe bak-
stecnen gebouwd. 

Wij  zagen ten slotte nog dc graftombe van Theoderik, 
wier  koepeldak van een stuk graniet is, maar  die 
veel geleden heeft, zoodat de arcades, die vroeger 
aanwezig waren, verdwenen zfm. 

r  er  verder  geen merk waardigheden te a 
waren, verlieten wij  den volgenden dag de stad, blijd e 
een der  oudste steden van ë gezien te hebben. 

: G OVE N 
 EN . 

 „New-
 24  1883. 

Voltooid! 
t grootste houwwerk in zijn soort uit de 19e eeuw. 

n gedenkteeken van roem en schande. 
Een triomf van ingenieurs-kuilde, 

Wettelijk e diefstal en hooggeëerde dieven. 

e brug over  de r  is, na een arbeid van 
 3 jaren en na veelvuldig oponthoud , eindelijk gereed-

gekomen en zal op den dag van heden (24 i 1883) 
geopend worden. t bouwwerk vormt op zich zelf 
een meesterwerk van moderne ingenieurskunde en is, 
wat reusachtigheid van gedachte en uitvoering aan-
gaat, eenig in zijn soort. Wat onbereikbaar  scheen, 
is schitterend volbracht door  de krachtige leiding van 
practisch en theoretisch ontwikkelde werklieden, toe-
gerust met de kennis van den nieuweren tijd , en de 
belangrijke ondervindingen , tijdens den bouw van het 
grootsche werk opgedaan , zullen de toekomende ge-
slachten tot leering strekken en den ingenieurs in later 
tijden tot richtsnoer  voor  nog grootscher  plannen en 
reuzenwerken dienen. e voltooiing van de brug over 
de r  is een triomf van de menschelijke macht 
over  de elementen, een nieuw en schitterend bewijs 
voor  het nimmer rustend denk- en gevolgtrekkings-
vermogen van het menschelijk brein, dat instaat is 
alle voorkomende hindernissen glansrijk te overwinnen, 
als het slechts gelukt, de natuurwetten te doorgronden 
en daarnaar  te handelen. 

Aan de vreugde over  dc macht van het menschelijk 
genie boven de ruwe natuurkrachten, verbindt zich 
evenwel op den dag van heden de droevige gedachte 
aan de tegenstrijdigheid van de technische bescha-
ving van het tegenwoordig menschengeslacht, tegen-
over  de verblinding op het gebied van sociale vraag-
stukken. e menschen zijn wijs genoeg geworden, 
om de elementen aan zich te onderwerpen, maar  niet 
voldoende wijs, om in te zien, dat het geheele systeem 
der tegenwoordige maatschappij, ondanks de technische 
ontwikkeling, gedurende haar  bestaan verkregen, op 
ongerechtigheid, roof, diefstal en misdaad berust. 

e brug is door  ingenieurs ontworpen en gebouwd 
geworden , maar  een aantal menschelijke vampyrs heeft 
van de gelegenheid parti j  getrokken, zich bij  den 
bouw te verrijke n en zich een groot deel der  toege-
stane gelden toe te eigenen. Eene som van 5 tot 9 
milliocn dollar  (1) is gestolen van het voor  de brug uitge-
trokken geld en men kan de dieven met den vinger  aan-
wijzen, cn toch maakt het bestaande maatschappijen-sys-
teem het den misdadigers mogelijk, met trotsch opge-

(!) Een dollar  — 2.50 Nederlandsche gulden. 
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heven hoofd rond te gaan en spottend alle aanklachten te 
trotseeren. Zij  staan zelfs aan het hoofd van dc tegen-
woordige samenleving, hebben de macht in handen en 
sturen en wenden de politieke en sociale machine naar  wel-
gevallen , zoodat Waarheid cn t zich voor  hen in 
het stof buigen. Tegen zulk een hemeltergend onrecht 
is geen ander  middel, dan afschaffing van het systeem, 
dat zulke toestanden bestaanbaar  maakt, cn als dit 
den werklieden, die het grootste deel der  maatschappij 
uitmaken, gelukt, dan zal de vreugde over  de vor-
deringen der  technische kunsten en wetenschappen niet 
langer  vergald worden door  bittere gedachten over 
onrechtmatig verkregen goed en misdadig toegeëigende 
bezittingen. e  geeft hierbij  aan hare 
lezers eene volledige beschrijving van den brugbouw 
en diens geschiedenis , onderden welgemeenden wensch, 
dat de werklieden van het tegenwoordig geslacht het 
nog mogen beleven, dat dc openbare bouwwerken en 
andere werkzaamheden, noodwendig tot het instand-
houden der  maatschappij, door  georganiseerde gilden 
onder  gemeente- of staatswaarborg uitgevoerd worden, 
en een werksystecm mogen zien invoeren , waaronder 
staatkundige knoeierijen en begunstiging van luiaards 
en misdadigers onmogelijk zal zijn (2). 

 werk.
s sedert 60 jaren sprak men te Brooklyn er-

over  , dat eene brug over  de r  gebouwd 
moest worden, en toen in den strengen winter  van 1866 
op 1867 deze rivier  dagenlang, zelfs voor  veerbooten, 
niet te bevaren was, zoodat duizenden arbeiders en 
mannen van zaken New-York niet konden bereiken, 
begon de belangstelling in den brugbouw levendiger  te 
worden. 

n als e B. Clafün, . C. Bowen en 
andere millionairs , die niet instaat waren hunne han-
delshuizen te bereiken, gaven een stoot aan den al-
gemeenen wensch naar  den bouw eener  brug en de 
staatkundige mannen, die spoedig begrepen en inzagen , 
dat zij  bij  de zaak „iet s verdienen konden", waren 
weldra met ontwerpen voor  concessieaanvraag en voor-
schotbewijzen voor  geld gereed. t kwam er  maar 
op aan, hoe het aangelegd moest worden , oj>dat de 
buit doelmatig, dat is, ten voordeele van de toenmaals 
heerschende rcpublikeinsche partij , verdeeld zou wor-
den. Tammany l was bijna op het toppunt van 
zijn macht en roem van diefstal. Baas Tweed heerschte 
onbeperkt over  New-York en zonder  zijne toestem-
ming konden de republikeinen in Albany niets stelen. 
Evenmin echter  deden de vriendjes op het platteland 
in de wetgeving iets voor  Tweed, als hij  niet be-
hoorlij k afdokte. Enorme sommen werden toentertijd 
van New-York naar  Albany gezonden, waaronder  ook 
het geld, dat noodig was om een brugwet te verkrij -
gen , die aan Tweed en de Brooklynsche dieven het 
leeuwenaandeel in den beraamden roof zou verzekeren. 

e Brooklynsche speculanten, , , 
a en consorten, hadden reeds in 1865 plans 

voor  de brug laten maken en hunne agenten in Albany 
waren reeds in 1866 aan het werk, om het buiten-
kansje den weg te banen, maar  traden eerst het vol-
gend jaar  op. 

e wet, die zij  hadden doen samenstellen, bepaalde 
het hoofdkapitaal der , die de brug zou 
bouwen, op 5 milliocn dollar, vergunde den steden 

(') Ofschoon de vertaler  zich weinig met de socialistische en revo-
lutionair e denkbeelden in het algemeen kan vercenigen, zoo aarzelt 
hij  geenszins, bij  het lezen en vertalen van de geschiedenis van den 
houw dezer  reuzenbrug, tlcrgelijken denkbeelden, van een Amerikaansch 
standpunt beschouwd, eenige reden van liestaan toe te kennen en den 
door  den schrijver  aangeslagen toon verklaarbaar  te vinden. 

New-York en Brooklyn verdere sommen door  hare 
respectieve Gemeenteraden te doen toestaan en daar-
voor  aandeelen in den brugbouw in betaling aan te 
nemen. 

t geschiedde, om aan het publiek vertrouwen in 
te boezemen en om , nadat de makers hunne koetjes 
op het droge gebracht zouden hebben, den schulden-
last op de beide steden te schuiven. 

t was niet meer  dan natuurlijk , dat de burgerij , zoo 
van New-York als Brooklyn, tegen staatkundige mannen 
en contracteerenden mistrouwen opvatte. e meening 
werd algemeen verspreid, dat de brug in 't geheel 
niet kon gebouwd worden en dat de pijler s in den mod-
der zouden verzinken, nadat de staatkundige partij -
mannen een paar  millioen zouden gestolen hebben. 

Om de eer, 't project het eerst te hebben samen-
gesteld , twistten reeds terstond de ingenieur  Thomas 

. h en de aanhangers van den brugbouwmeester 
, die reeds in Januari 1857 verhandelingen 

over  het brugbouwplan geschreven heeft. 
. h beweert, reeds vóór 40 jaren in de 

couranten inlichtingen openbaar  gemaakt te hebben, 
op grond waarvan g toen zijne plans ontwor-
pen zou hebben. Op 19 Januari 1857 begrootte -
bling in een openbaar  geschrift de totale kosten der 
brug op 2 millioen dollar  en berekende, dat bij  een 
betaling van 2 cents ( j  voor  eiken over  de brug spo-
renden passagier, de renten voor  de bouwkosten, zoo-
wel als de kosten van onderhoud, zouden gedekt zijn. 

j  berekende, dat door  elkaar  dagelijks 100,000 
passagiers over  de brug zouden rijden. t zou , elk 
passagier  op 2 cents gerekend, 2000 dollar  per  dag 
en 730,000 dollar  per  jaar  opleveren. 

Op .14 Apri l 1860 maakte g zijne inzichten 
over  het project in het journaal voor  architecten en 
werktuigkundigen bekend, waarin hij  echter  dc waar-
schijnlijk e kosten op 4 millioen dollar  aangaf en, het 
rijgeld per  passagier  op 3 cents verhoogend , de jaar-
lijksche ontvangst op  millioen dollar  begrootte. 

e moderne ingenieurswetenschap aarzelt tegenwoor-
dig niet meer, waar  het geldt moeilijke vraagstukken 
op te lossen , en voor  het schijnbaar  meest onoplosbare 
vraagstuk deinst de technisch ontwikkelde van de 19e 
eeuw evenmin terug. Zwaartillenden , die profeteerden , 
dat de brugpijler s nooit ook maar  10 voet boven den 
waterspiegel zouden uitsteken , wisten niet, dat er  mid-
delen en wijzen zijn, om in den diepsten modder  rots-
vaste fundamenten voor  den hoogstcn en zwaarsten 
bovenbouw te doen inzinken. n h ingenieur, 
in Carlsruhe en Zurich opgeleid, de reeds genoemde 
John A . , was uitverkoren, om de plans 
voor  den bouw te ontwerpen cn de juiste uitvoering 
aan te geven. Een maand na het samenstellen van de 
Brugmaatschappij, aan het einde van i 1867, werd 

g tot hoofdingenieur  benoemd en op 1 Sep-
tember  van hetzelfde jaar, dus nauwlijk s 3 maanden 
na zijne benoeming, reikte hij  den n zijne 
gezamenlijke plans en gedetailleerde begrootingen over. 
Zij  werden voorloopig terzijde gelegd, om verder  uit-
gewerkt tc worden , en daartoe waren meer  dan 18 
maanden noodig. n t 1869 werd, volgens den 
wensch van , eene conferentie van advisee-
rende ingenieurs bijeengeroepen, om de uitgewerkte 
plans te onderzoeken en over  dc practische uitvoer-
baarheid daarvan een oordcel te vellen. e conferentie 
nam de plans aan, evenals het door  de Bondsre-
geering benoemde , dat zou uitma-
ken, of de brug misschien ook het scheepsverkeer 

(3) Een cent = 2ll t cent Nederl. 
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verhinderen zou, ofschoon het laatstgenoemde college 
eene verhooging van den rijweg der  brug, ten bedrage 
van 5 voet boven den hoogstcn waterstand, aanbeval. 

g veranderde dienvolgens zijne plans, het Be-
stuur  nam ze eindelijk aan cn daarop werd den 3 
Januari 1870 de eerste spade voor  den aanleg van den 
Brooklynschen pijler  in den grond gestoken. e in-
genieur  zou het evenwel niet beleven, dat ook het 
geringste deel van zijn reusachtig plan tot uitvoering 
kwam. 

j  stierf vóór den aanvang der  werken aan den 
Brooklynschen pijler . Eene toevallige omstandigheid 
wilde, dat g zijn leven op smartvolle wijze 
zou verliezen. j  stond op een balk aan de invaart 
van het Fulton-veer  om een opmeting te doen, toen 
een veerboot aankwam. t vaartuig liep tegen de 
invaart; de balk , waarop g stond, kantelde en 
verwondde hem aan den voet, tengevolge waarvan hij 
klem in den mond kreeg en 16 dagen later  gaf -
ling den geest. Zij n zoon Washington A . , 
die eveneens in Europa zijne studiën voltooid had, 
werd tot opvolger  van den hoofdingenieur  benoemd. 
Ook hij  heeft voor  de vervulling zijner  plichten als 
leider  van den reuzenbouw geboet. j  is bij  het 
vertoeven in de met saamgeperstc lucht gevulde caissons, 
die bij  het leggen der  pijlerfundeeringen gebruikt werden, 
aan alle leden verlamd cn sedert 12 jaren bedlegerig. 

e zoon had zijnen vader  bij  het ontwerpen der  plans 
geholpen en was in allen deele een bekwaam inge-
nieur. Van zijn ziekbed uit heeft hij  den bouw ge-
leid en met een goeden verrekijker  beschouwde hij  van-
uit zijn venster, van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat, de arbeiders en den voortgang van het groote 
werk gedurende zijne uitvoering. 

t oorspronkelijk ontwerp van g was slechts 
voor  voetgangers en rijtuige n berekend geweest, maar 
later  werd, door  toedoen van Vanderbilt en den spoor-
wegkoning Poppenhusen van , door  het 
Bestuur  besloten, de brug ook voor  spoorwegverkeer 
in te richten. e ijzerconstructie werd in een staal-
constructie veranderd, de rijwegen verbreed, en op 
deze wijze werd het gewicht aanmerkelijk vermeerderd, 
evenals de kosten. Volgens s begrooting 
zou 7 millioen dollar  voor  de brug en 3,800,000 dol-
lar  voor  het te onteigenen terrein toereikend zijn ge-
weest. e verandering der  plans veroorzaakte een meer-
dere uitgave van 5 millioen dollar. g wilde 
ook den oprit naar  de brug in ijzer  doen uitvoeren, 
maar  hierbij  konden de Brooklynsche contractanten 
niet genoeg verdienen en daarom zorgde y er-
voor  , dat de opritten van graniet vervaardigd werden. 

j  en zijne kameraden hebben daarbij  omstreeks
millioen dollar  in den zak gestoken. 

Sandstreet in Brooklyn en Chathamstreet in New-
York zijn de beide eindpunten van de brug. n had 
tot doel gesteld, de raadhuizen van beide steden door 
de brug direct aan elkaar  te verbinden, hetgeen even-
wel door  den ondoelmatigen aanleg der  straten van 
Brooklyn niet mogelijk geweest zou zijn en het bouwen 
van een nieuwe straat, door  particulier e eigendommen 
heen, zou de kosten met minstens 5 millioen dollar 
verhoogd hebben. Ondanks dit bezwaar, denkt men 
er  thans over, van Sandstreet naar  Flatbush Ave-
nue een directen rijweg door  tc trekken. e beide 
groote pijlers, waarop de draadkabels rusten, die den 
rijweg ondersteunen, staan op de Newyorksche zijde 
aan den voet van t en in Brooklyn aan 

den voet van Fultonstreet, op een afstand van 1595 
voet van het midden van den eenen pijler  tot het 
midden van den anderen. e grootste hoogte van den 
rijweg boven den hoogsten waterstand bedraagt 135 
voet. e hoogte der  pijler s bedraagt 276'J/n voet. e 
opritten zijn op de Newyorksche zijde 38 voet hoog 
en 1562 voet lang, terwij l zij  op de Brooklynsche 
zijde eene hoogte van 61 voet en eene lengte van 971 
voet bereiken. e breedte van de brug bedraagt 85 
voet. t meest belangrijke deel van het groote bouw-
werk bestaat in de vier  reusachtige hangkabels, die 
den rijweg der  brug dragen e einden zijn in de 
verankeringen op beide zijden bevestigd; zij  rusten op 
draagrollen op de pijler s en bevatten elk 5296 gegal-
vaniseerde , met olie gedrenkte staaldraden, elk lang 
3578'A voet. e pijler s steken 278 voet boven het 
hoogwaterpeil uit en 159 voet boven den rijweg der 
brug. Aan den voet hebben zij  eene breedte van 140 
en eene lengte van 59, aan den top daarentegen eene 
breedte van 136 en eene lengte van 53 voet. e 
fundeering van den Newyorkscb.cn pijler  ligt 78 voet 
onder  den waterspiegel en die van den Brooklynschen 
pijler  slechts 45 voet. e openingen der  rijwegen 
van de brug in de pijler s bevinden zich 119 voet 
boven den hoogwaterstand, terwij l de verankeringen 
op beide oevers 930 voet van de pijler s verwijderd 
zijn. n gewicht bedraagt, elk, 60 duizend tons. 

e rijweg weegt 6740 tons en, met een maximum be-
lasting van 1380 tons voor  passagiers en voertuigen, 
zouden de kabels 8120 tons te dragen hebben, ter-
wij l zij  op 12,000 tons berekend zijn. Feitelijk kun-
nen zij  echter  een gewicht van 49,200 tons dragen. 

e door  de kabels gedragen rijweg der  brug bestaat 
uit vij f afzonderlijke afdeelingen, waarvan de middelste, 
boven de vier  anderen liggende, voor  voetgangers, de 
beide naast de middelste gelegenen voor  spoorwegver-
keer  cn de beide buitenstcn voor  voertuigen van allerlei 
aard en ruiter s bestemd zijn. e rijweg is aan 2'/2-
duims draadtouwen aan de kabels opgehangen. e 
hangtouwen zijn aan beugels bevestigd, die de kabels 
omvatten en eindigen in opgestuikte koppen, die met 
spanschroeven dc draagbalken van den rijweg onder-
steunen. e draagbalken , die dwars onder  den rijweg 
doorgaan, bestaan uit telkens 4 aaneengeklonken dub-
bele T-ijzers, welke weer  in verticale richtin g door 
kruisstaven, die stabiliteit aan den balk moeten geven , 
met elkander  verbonden zijn. n de lengte zijn de 
draagbalken evenzoo door  haaksch daarop staande, 
zoowel als door  diagonaalstangen aan elkaar  verbon-
den. Zoo vormt de rijweg als 't ware een enkelen, 
maar  veelvuldig afgebroken draagbalk, die door  zijn 
boogvorm cn steun op de brugpijlers , aan den druk 
der belasting op zich zelf weerstand biedt en bijgevolg 
van de kabels een gedeelte der  belasting overneemt, 
die zij  den oningewijde zouden toeschijnen te dragen. 

e constructie van den rijweg maakt het trille n in 
verticale, zoowel als het schudden in horizontale rich-
ting, totaal onmogelijk. Van de pijlertoppen worden 
de dwarsliggers buitendien op een afstand van 400 voet 
door  diagonaal staaldraadtouwen vastgehouden. Op de 
dwarsliggers rusten dubbele gecreosoteerde brugvoerin-
gen voor  de buitenste wegen, die voor  karren en rij -
tuigen bestemd zijn. e rails voor  de spoorwagens 
rusten op een eiken moerbalk en daarboven bevindt 
zich een traliewerk, waartusschen de middelste weg 
voor  de voetgangers is aangebracht. e breedte der 
wegen voor  voertuigen bedraagt 19 voet en die der 
spoorwegen en voetpaden elk 15 voet. 

Aan de noordzijde rijden  de voertuigen en spoor-
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wagens van Brooklyn naar  New-York en op de zuid-
zijde in omgekeerde richting . 

e groote last, dien de kabels te dragen hebben, 
vereischen eene daartoe voldoende en doelmatige be-
vestiging aan de eindpunten beiderzijds. e bevestiging 
geschiedt door  middel van twee uit steen en ijzer  be-
staande verankeringen, die 119 voet breed, 132 voet 
lang zijn en elk 120 millioen pond wegen. 

n de fundeering van deze beide reusachtige graniet-
blokken zijn, in elk, 4 massieve ankerplaten aange-
bracht, die i6'/ i voet lang, i7'/ 2 voet breed en in 
het midden 2 '/ 2 voet dik zijn en elk 46000 li; wegen. 
n elke plaat zijn negen aan elkaar  evenwijdig loopende 

openingen en door  deze openingen loopt een stalen 
bout van 9 duim zwaarte, die de halzen van de rechte 
schakel van den ketting vasthoudt, welke rechte scha-
kel aan het eind van het over  de r  te leg-
gen gedeelte der  verankering, in den kabel uitloopt. 

e ketting bestaat in de lengte uit , in de breedte 
uit 8 schalmgeledingen van door  elkander 1 / , voet 
lengte, 7 duim breedte en 3 duim dikte. 

e beide eerste rijen schakels van den ketting staan 
loodrecht op de ankerplaat, de overigen beschrijven 
een kwartcirkel , wiens raaklij n de aansluitingsrichting 
van den kabel aangeeft. 

Om den ketting bevindt zich het metselwerk, waarin 
de kabels zich ter  lengte van omstreeks 25 voet uit-
strekken. e draden van de kabels zijn aan hunne 
einden tot halzen omgebogen, overeenkomend met die 
van den verankeringsketting en omvatten daarvan den 
laatsten bout. e verankering is zóó solide, dat een 
last van 300 maal meer, dan hetgeen zij  te houden 
heeft, haar  niet van haar  plaats zou kunnen schuiven. 

Elk stuk ijzer  of staal, dat bij  de verankering aan-
gewend werd, is met betrekking tot zijn deugdzaam-
heid met hydraulischen druk beproefd en geen materiaal 
werd gebezigd, welks samenstelling niet aan de ge-
stelde voorwaarden voldeed. 

. 
. 

Op het gevaar  af, dat de lezers van
mij  beschuldigen zullen van den hak op den tak te 
springen, leid ik ze ditmaal niet naar  de -
dische afdeeling, maar  naar  het gebouw, waar  de voort-
brengselen onzer  eigen koloniën zijn uitgestald. 

Veel architectonisch schoon heeft dit gebouw niet, 
trots zijn vergulde koepels en would-be e or-
nementiek. Jan Pieterszoon n staat ervoor, een 
reus gelijk, die met verachting op ons dwergen neer-
ziet. h zijn blik schijnt vooral gevestigd te zijn 
op het model van het monument, dat de Nederlanders 
der negentiende eeuw zullen oprichten ter  eere van de 
gevallenen in den Atjeh-oorlog. 't t mij  voor, 
dat men wèl zou doen het einde van dien oorlog af 
te wachten, alvorens tot de oprichting over  te gaan. 
Wie weet hoeveel dapperen nog door  den scherpen 
klewang der  Atjehers zullen omkomen! n roept 
hier  te vroeg victorie. 

Wat het monument zelf betreft, ik vind het niet 
bijzonder  geslaagd. t pedestal is veel te plomp en 
vertoont een zonderlinge dooreenhaspeling van -
sance en e motieven. e vier  leeuwen 

n zeer  weinig van woestijnkoningen. Of de beeld-
houwer ze zou hebben willen idealiseeren? k weet het 
niet, maar  die stijve manen, die gewrongen figuren 
komen mij  niet zeer  gelukkig voor. 

e Victori a bovenop is wel wat beter, doch ook in 

deze figuur  is een onaangename stijfheid niet te mis-
kennen. 

m het koloniale gebouw staan tal van e 
woningen, die zeker  door  hun pittoreske vormen en 
ingenieuse samenstelling, veler  aandacht getrokken zullen 
hebben. e kunst staat bij  de bewoners van Oost-

ë nog op een lagen trap, en het snijwerk, waar-
mede sommige woningen versierd zijn, is meer  vreemd 
dan mooi te noemen. 

t vond ik de hangbrug van bamboe. n 
verzekerde mij , dat dergelijke bruggen reeds sedert 
eeuwen in ë gebruikt worden. Als dit zoo 
is, zijn de s den Westerlingen in het toepassen 
van deze ingenieuse constructie voorgeweest. 

Bij  het bouwen van de e woningen werden 
geene spijkers gebruikt; houten nagels of bindrottin g 
zijn als verbindingsmiddel aangewend. t het oog op 
de veelvuldig voorkomende aardbevingen moet, dunkt 
mij , het bindrottin g goede diensten kunnen bewijzen. 
Ook de bedekking met atap is luchtig en toch dicht. 

Niet verre van de e woningen is ook het 
h zang- cn dansgezelschap gevestigd in een tent, 

die wel zeer  leelijk maar  bepaald niet h is. e 
weemoedige geluiden, die dc e muzikanten aan 
hunne zonderlinge instrumenten ontlokken, konden mij 
niet behagen en brachten mij  in een zenuwachtige 
stemming. k ging dus naar  het eigenlijke koloniaal 
gebouw, waar  ik veel zag, dat mij  belang inboezemde. 

t gebouw is van binnen in n stijl gede-
coreerd , en al zouden sommigen hier  de vormen van 
den Boeroe-Boedoer toegepast wenschen te zien, mij 
bevredigt de decoratie vrijwel . Een aanmerking zij 
mij  echter  veroorloofd. Zij  geldt den hof, die midden-
in de zaal is aangebracht. Velen zien dien hof, met 
glas overdekt en met een fontein en zachte divans 
voorzien, aan voor  een gedeelte van een e wo-
ning , vooral daar  een figuur  van den bekenden n 
schilder h in een hoek geplaatst is. Nu 
geloof ik niet, dat men ergens in ë iets dergelijks 
aantreft, zoodat het zeker  niet overbodig zou zijn, dit 
er  uitdrukkelij k bij  te vermelden. 

Onder  de kunstvoorwerpen, die mij  in de koloniale 
afdeeling bijzonder  aantrokken , noem ik allereerst de 
gesneden olifantstanden, die, naar  men mij  vertelde, 
van Chineeschen oorsprong zijn. Zij  zijn over  de 
geheele oppervlakte met tal van menschen-, dieren- en 
plantenfigurcn bedekt, zoodat men zich moet verbazen 
over  het geduld van de vervaardigers. 

e architectuur  schijnt in ë op geen zeer  hoogen 
trap te staan. Althans de photographieën van gebouwen, 
in grooten getale aanwezig, vertoonen meest allen de vor-
men van onze waterstaats-architectuur. l ook nog 
lang niet volmaakt, is toch naar  mijn oordeel de moskee, 
die voor  korten tij d te Atjeh gebouwd werd, nog het 
meest karakteristieke staaltje van onze e bouw-
meesters. r  werd althans naar  Oostersche vormen 
gestreefd. 

Van de beroemde e bouwwerken, meer 
speciaal van Boeroe-Boedoer, zijn niet dan zeer  slechte 
lithographieën aanwezig, wat zeker  te bejammeren is. 

e e kunst heeft zeker  veel eigenaardigs, 
doch is te kinderlijk , te naief om voor  ons veel waarde 
te hebben. Wie de kunst der  Crieken, n 
der Oostersche volken kent, zal mij  dit ongetwijfeld 
toegeven. 

Uit een ethnografisch oogpunt is de afdeeling Oost-
ë zeker  de meest volledige van de geheele ten-

toonstelling. n krijg t bij  het bezoeken ervan een 
beteren indruk van onze Oost dan door  het lezen van 
tal van boeken. Wi l men echter  met vrucht deze af-
deeling bestudeeren, dan dient men dit te doen aan 
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de hand van den uitgebreiden catalogus, waarvan thans 
een gedeelte in het licht verschenen is, en die een 
reuzenwerk op zich zelf is. Veel, wat men niet aan-
stonds begrijpt , wordt daardoor  opgehelderd en veel, 
dat op den eersten aanblik niet zeer  interessant scheen, 
krijg t veel meer  belang in ons oog. 

Zooals ik reeds zeide, is er  op het gebied van kunst 
en kunstnijverheid in deze afdeeling te weinig, dat voor 
onzen tijd van waarde is, dan dat ik er  langer  bij  stil 
zou behoeven te staan. 

k hoop dan ook bij  mijn volgend bezoek 'de wan-
deling door  het hoofdgebouw te vervolgen. . 

l 
c aflevering van 24 Juni van 

het weekblad voor  onderwijzers  bevat het volgende: 
Wi e kent niet den , het harde stuk hout. dat na-
genoeg den vorm van een timmermans-winkelhaak heeft? e 
Australische wilden werpen het op den vijand cn het wapen 
komt , na al of niet het doel getroffen te hebben, terug naar 
de hand die het heeft geworpen. t is soms mogelijk, in het 
klein dc proef weer te geven met behulp van een speelkaart; 
men boude deze. zonder  haar te drukken , tusschen den duim 
en den wijsvinger der  eene hand en met de andere hand geeft 
men haar een sterken knip : de kaart stijgt schuins om zich 
zelve draaiende; daarna daalt zij  naar  den proefnemer. Welnu, 
kapitein Chapel stelt in de  het gebruik 
van schrijfvormig c  projectielen voor, om den vijand 
in den rug te treffen en hem te bereiken achter de borstwe-
ringen; de teruggang heeft geen grens; de schijf rijs t terwij l 
zij zich verwijder t en nadert onder het dalen, ft 

e dagbladen hebben als 
een wonderbaarlijk e nieuwigheid de spoorwegreis van Parij s 
naar l (sneltrein tot Varna ; daarna met een 
stoomboot) in 84 uren aangekondigd. 

Binnen weinige jaren zal men zich verwonderen over  deze 
verwondering en over  deze traagheid. Omstreeks 1835 plakte 
men tc Brussel biljetten aan, waarvoor  het publick met gapen-
den mond bleef staan: »Van Brussel naar  Parij s in dertig 
uren."  Natuurlij k met ccn diligence en tal van pleisterplaatsen. 

Al s mende douane en de vele halten niet had, zou men nu dc 
reis gemakkelijk kunnen doen in vij f uren. c sneltrein van 
Parij s naar  Weenen gaat nog tamelijk vlug: 1400 kilometer 
in 27 uren, of iets meer dan 50 in 'tuur . r  daarna ver-
flauwt deze loffelijk e ijver . Van Weenen tot Verciorova: 774 
kilometer in 19 uren, of 40 in 'tuur . Van Verciorova tot 
Bucharest: 3S2 kilometer in  uren of 42 in 'tuur . Al s men 
de gemiddelde snelheid der  fransche express-treinen behield, 
zou een trein in 50 uren van Parij s naar  Varn a kunnen gaan, 
en het ware niet moeilijk booten tc vinden, die van hier  in 
minder dan twaalf uren Stamboel bereikten. n won dan 
rui m 22 uren uit . 

t nieuwe Fransche onderaardsche telegraafnct wordt lang-
zamerhand volledig. Vroeger  werd in dit blad reeds gesproken 
over den kabel . t geheel der  ontworpen 
lijnen is meer dan 7000 kilometer  lang cn zal meer  dan 50 
millioen francs kosten. t is duidelijk , dat men van dit 
stelsel groote voordeden verwacht boven de luchtdraden; an-
ders zou men zich wel vergenoegd hebben met deze laatsten. 

N u , een volk dat 106 millioen francs uitgeeft voor  een opera-
gebouw, kan wel de helft van die som besteden voor  een werk 
van meer nut. 

Een telefoon verbindt New-York rechtstreeks met Chicago 
(400 uren gaans). Ten laatste zal men nog op deze wijze ge-
meenschap oefenen tusschen Europa en Amerika . 

e Acorcn zullen binnenkort met Europa verbonden zijn 
door een telegraafkabel. t plaatselijk gewicht van dezen 
post is zeer  gering, maar  hij  kan aanzienlijke diensten bewijzen: 
l« door de schepen aan tc kondigen, die voorbij  varen (soms 
hebben zij  daar zes weken stilte, wat gebrek aan levensmid-
delen en ongerustheid in het vaderland kan verwekken); 2" 
door de voorspellingen van stormen en orkanen uit Amerik a 
al of niet te bevestigen, en alzoo de reisvaardige schepen te 
waarschuwen. 

Teekenen wij  in dcnzelfdcn krin g van denkbeelden dc op-
richtin g van een meteorologisch station op den Aigoual, een 
top der  Ce vennen, aan (hoog 1567 A t zal ccn soort van 
seinpaal zijn , van waar men door dc telegraaf de onweders 
zal aankondigen, die uit dc e Zee en de Alge-
rijnsche Sahara komen, zoowel als dc windvlagen der  Pyre-
neeën en de stormen van den Atlantischen Oceaan. 

n Aigoual vindt men den wortel
van het e  (water). Op die toppen worden de 
massa's waterdamp, van den Atlantischen Oceaan of dc -
dellandsche Zee afkomstig, afgekoeld en brengen door  verdich-
tin g die ontzettende regens teweeg, die tc onhcilwekkcndcr 
zijn , naarmate de berghellingen beroofd zijn van haar  wouden. 

E . 
— S e heer e s heeft den iSenJuni, naar  aanlei-

ding van  over de uitvinding , schepen tc vervoeren 
over een spoorweg tusschen twee zceén, verklaard , dat vroe-
ger  maarschalk n hem verzocht had, proeven daar-
omtrent te doen nemen door de ingenieurs van het Suez-ka-
naal, maar dat bij  dien heeren den last bespaard had, omdat 
hij het denkbeeld voor een niet te verwezenlijken droom hield. 

j is sedert niet van gevoelen veranderd. 
— S e heer  Faye heeft van den heer  Briday , uit het eiland 

, bericht ontvangen, dat onlangs een telegraaf van 
optische seinen tusschen dat eiland cn s was opgericht 
door den heer  Adam. n zal nu voortaan op n een of 
twee dagen vooruit gewaarschuwd zijn tegen de vrecselijke or-
kanen, die in zekere gedeelten van het jaar  deze streken teis-
teren en het eerst s bereiken. 

E . 
.  Commissie voor  het vergelijkend onder-

zoek van dc bekwaamheden der  candidaten voor de betrek-
kin g van r van den Waterstaat. 4de klasse, be-
staat uit de hoeren hoofdingenieurs . . J. J. , G. van 

n en J. van der  Toorn en dc ingenieurs . O. van -
nen, J. W. Welcker en C. A . Jolles, allen van s Wa-
terstaat. c eerstgenoemde zal als Voorzitter  en de laatstge-
noemde als Secretaris fungecren. 

. e heer  A. , uit Arnhem, is benoemd 
tot leeraar  in het bouwkundig teekenen aan de ambachtsschool. 

. t standbeeld van Jan van Nassau is op het 
pedestal geplaatst; de onthullin g zal waarschijnlij k in Augus-
tus plaats vinden. 

. e heer J. A . Vonk , architect te Nieuwe-
Niedorp, is tot gemeente-architect alhier  benoemd. 

. 
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 zullen op Vrijdag 27 Juli 
1883, des namiddags ten 3 ure. op het -
huis der  gemeente, bjj  enkele inschrjjvin g 
aanbesteden: 

t bouwen van twee N 
en twee -

N in do kom der  Ge-
meente, met bijlevering van -
terialen, Schoolmeubelen, enz. 

Bestek en teekeningen zjjn verkrijgbaa r 
ter  Secretarie, tegen f 1.70 per  exemplaar 
en liggen aldaar ter  inzage. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Architect P. .1. , Baoif-
nenkade, te Utrecht. 

e aanwjjzing 011 het terrein zal geschie-
den op den dag der  aanbesteding, des na-
middags ten 1 ure. 

. A. V A N . 
lie Secretaris, . 

Voor de uitvoering van eene -
betering worden , om spoedig in dienst te 
treden , gevraagd: 

3 S en É É N -
N A A  , praktisch ervaren in het b o u w en 
v an B r u g g en on S lu izen. 

Bekendheid niet i jzerconstruct i e zal tot 
aanbeveling kunnen strekken. 

Zich persoonljjk te vervoegen aan het 
Bureau van den Provincialen Waterstaat te 
Haarlem. 

 7. 

met garant ie. 
Geconstateerd door . 0. J . A . E T 

te Utrecht en andere autoriteiten. e Nieuwe 
E P (wel te onderscheiden 

van  Zonnebrander) is bijzonder ge-
schikt voor  Woonkamers, Winkels, Scholen, 

s enz. Gasverbruik rui m een cent 
per uur. Teekeningen, prijsopgaaf enz. bjj 

. C.  Jr . te Utrecht 

Op g den 19 lull 1883, des middags 
te 8 uren, zal, door tie Firm a -

G o: A U  ES, in het s
 op den Vygcndam te Amsterdam, wor-

den aanbesteed: 
t bouwen van ZEVE N -

N op Vak T en X 
aan de n aan den 
Spaarndammerdijk te Amster-
dam. 

t Bestek is ad / 0.60 per  Exemplaar te 
verkrjjge n ter  Stoomdrukkeri j  van -
Z E N & . 

n geeft de t A.
V A N . 

. 
Een , sinds een drietal ja-

ren op het Bureau van een Architect werk-
zaam, zoekt , bjj  voorkeur 
te

Adres onder  letter  0 aan het Bureau van 
het Weekblad sj)e Opmerker" te Arnhem. 
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 en S van 
 zullen op g 

31 Juli 1883, voorin. 10 ure, ten e 
aldaar, bjj  enkele inschrjjvin g aanbesteden: 

lo. t onderhoud van den straat-
weg van 's h naar 
Best. 

2o. t onderhoud van den weg 
van 's h over  den 
Fettelaar  naar St. s 
Gestel. 

e met den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding en eindigende 30 Juni 
18S6. 

c bestekken liggen ter  inzage op het 
s te  en zjjn te ver-

krijge n bjj  den Gemeente-Architect J . . 
NABB E aldaar, tegen betaling van ƒ 1.00. 

e aanwjjzing zal plaats hebben van dit 
werken onder lo. vermeld op g 96 
Jul i e. k., v. m. 8 ure. te beginnen aan het 
fort a en van die onder So. omschre-
ven op Vrjjda g 2? Ju l i , v. m. 10 ure, te 
beginnen aan de Groote l te 's Bosch. 

e inschrijvingsbiljette n moeten vóór 3 
ure namiddag van den dag dien der  aanbe-
steding voorafgaande, in de ten e 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn . 

n zjjn te bekomen bjj  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

's llertogenbosch, 12 Jul i 1SS3. 
Burgemeester en Wethouders toorn., 

F . J . . l.-li. 
J . N. G. SASSEN, Secretaris. 

B . , t e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

2'i'n, 3*-» en 4dr° graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

Vraaut Catalog. 
. T , 

Tan der AJinden &  Co. 
Univ. op

 n n N l  z " i " i > r " " i , l s " 

! rende Venen. 

T , oin dadel jj k in dienst 
te treden, een allezins bekwaam 

Zich te adresseeren T. , 
Civ. en Bouwk. g , Spuistraat 34, 

Amsterdam. 

Bouwmaterialen. 
n — . 

E 

Vertegenwoordigers voor: 
, België. , zoomede voor 

Export naar , 

X T Cie. 
lim. . 

E  per  wagon 
aan alle stations, prima TB AS, -
STEEN, , -

, , enz. 

. 
S 

van  zijn voornemens op 
Woensdag den 18 iulij  1883, des namiddags 
ten 1 ure , ten e aldaar aan te 
bcstodcii" 

t maken van eon BEZ -
N met aanvoerkanaal, wa-

terriool en bijbehoorende wer-
ken, ten dienste der -
terleiding op het terrein bij  den 
Watertoren ten oosten van de 
Oude Plantage. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen li g 
gen op de gewone dagen en uren, ter  ken-
nisneming op de  Secretarie en 
het Stads Timmerhuis te t bestek 
met voorwaarden is verkrjjgbaa r bjj  Wed. 
P. V A N E en ZOON , Boek-
drukker s aan den , no. 73 voor  j (1,25 
en de Calques der  teekeningen tegen beta 
ling van /"2,50 aan voormeld Timmerhuis, 
alwaar tevens nadere inlichtingen z-ijn te 
bekomen. 

Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, 
dat art . 16 van het bestek aldus gewijzigd is: 

tj  2!l vervalt en wordt vervangen door  het 
volgende: 

Oplevering. t werk moet worden opge-
leverd : 

1'. Op 1 r 1883 het waterriool 
cn het aanvoerkanaal met het westelijk daar-
van gelegen gedeelte van het bezinkings-
bassin. 

2'. Op 1 Junj j  1884 het geheele werk. 
8 30 vervalt en wordt vervangen door het 

volgende: 
Onderhoud. Tot 5 maanden na de voltoojjin g 

hljjf t elk der  beide gedeelten van het werk 
in onderhoud en voor  risico van den aannemer. 

n vóór dat tijdsti p aan het werk ge-
breken ontstaan, welke als een gevolg van 
slechte bewerking of onsterkte in de samen-
stelling kunnen worden aangemerkt, zoo zul-
len die onmiddellij k en voor des aannemers 
rekening moeten worden hersteld. 

Onverminderd de verpligtin g van onder-
boud kan het onder lo. van  2!l genoemde 
gedeelte van het werk onmiddellij k na de 
voltoojjin g door  de gemeente in gebruik wor-
den genomen. 

1 ~ n i i m i L i i i i 

VAN 

, 

-
en andere 

N 

, N 

S , enz. 

, 

J , 
N V A N 

 w \\u\\\\i\ui] 

e Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in lSSi; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

W ü maken heeren Architecten, s enz. omnejrkzaain °l» *> Tentoonstellings-
étalage te Amsterdam van de Firm a . S te . 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 

Toegepast door  de n , de e Tramweg-
n dj  de n Architecten J. A.  te helft, t te  wz. 

GeneSAgenten: E. &  P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

d e g e s m e e d - i j z e r en V e n t i l a t i e k a c h e ls m et en z o n d er  v u l i n r i c h t i n g 

-
(bekroond met a te Amsterdam 1SS2). 

, en andere S met inwendige luchtverwarming. 
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Centrifugaalpompen en Stoomheijen 
T E F en TE U . 

-

, E 
en g 

v an G . J . , t e A r n h e m . 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op_ zijne inrichtin g voor  l'lintolllhoaTiiiiliii- , 
byzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste pryzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

evcn van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Photolitliocraiihie , zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 

» 
=J Y & ,  S 
8 BOC  Frères, E £ 

, S & C», E £ 

 Sc O.,
Oostzeedjjk 248,

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

(Voo g van den Staat.) 
Op g den 24"' n Juli 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bjj  de e n te Utrecht, van: 
Bestek No. 382. 

 leggen en wijzigen van Spo-
ren en Wissels en het verrich-
ten van eenige werkzaamheden 
tot uitbreidin g van het station 

. 
e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -

ving, volgens jj  35 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 28»™ Juni 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bji de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. VA N , te 
Zat/en, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van f 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 17d ' ° Jul i 1883, des namiddags ten 
1 ure. 

Utrecht, den 26"™ Juni 1883. 

OPENBAR E VERKOOPIN G 
— bij  inschrijving — 

door  den ONTVANGE  der E 
en N te  op g den 
24 Juli 1883 en zoo noodig op den volgenden 
dag, des vóoïmiddags telkens ten  ure, in 
het "  (voorheen

 achter  het Stadhuis tc  van 
buiten dienst gestelde 

, , A m b u l a n -

c e -, - en a n d e re 

G o e d e r e n , v o o r h a n d en t e 

, a l s: 

Verschülende , Touwwerk, 
t van sloopingen, , , 

oud Paardenhaar, , Paar-
dentuig, Bedlakens, Brandbluschmid-
delen, n n en onderschei-
dene andere voorwerpen. 

e verkaveling komt met eenige inlich -
tingen, den verkoop betreffende, voor  inde 
verkoopsnotiticn, die op franco aanvrage 
gratis te bekomen zijn ten kantore van den 
voornoemden Ontvanger, alwaar  de voor-
waarden ter  lezing liggen en nadere inlich-
tingen te bekomen zijn. 

 & , 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . Oresden. . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Ji  Szn.,
Projecten, |{egi'ooiiii»eii en Aanleg 

VAN 
Centraalverwarming &  Ventüatie-

, 
naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels. , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 

d aan de originelen gelijk zjjn . 
n worden op franco aanvrage toegezonden door 

. . . 
N e u c h a t el A s p h a i t e C o m p a ny t d . . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS 

Beltweg N°. 3. 
VA E S 

. 

Geeoiiiprimeerde Asphaltwegeii en dito . 
Werken in k voor  Trottoirs , , t vloeren, 

, 
- en , Winkel- en n vloeren, Gangen, Veranda's, 
Brug- en , lietoii-Fundeeringen, Stallen enz. enz. enz. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat  62, te Arnhem. 

W. N WALS

tusschen Velsen en . 
, A m s t e r d a m , B a a n g r a c ht b i j  d e V i j z e l g r a c h t 3 4 4 — 3 4 7. 

Bekroond te Arnhem met diploma i graad. 
- en Prolilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement. 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 

andere soorten enz. enz. 
Oeneraal-Agentsehap voor  Nederland en n van den r 

T te Frankfur t a . voor  den aanleg van Terrazzo vloeren. 
N.A. , /ireeleur. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

t bij G. W. van de Wiel & Cu., te . 

E G N" . 29. G 21  1883. 

2 mm^m^^^W^^S^^^ 

A.V.'.W . 
T f 2.25 per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag: voor  het buitenland 
/ 7.50 en Nederlandsch-lndie f 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap le adresseeren aan i , ml 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en
den l'i'-Sccretaris, Prinsengracht 851 [e Amsterdam. leent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan bet Bureau van  Opmerker, Afzonderlijk e nomniers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
l N«. 28 le Arnhem. ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

r  F. W. V A N T i r , z. 
Bureau der e van Architectur a el Amicitia : [AN ! 

C. B. S S en A. W. . 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
dat den 23"" , 24""  en 250'  Juli a.s. in het Sociëteits-

lokaal door  den r  B. J. Ouendag zullen worden 
geëxposeerd dc teekeningen van het Gebouw in den 
Planten-en-Vogeltu in te Arnhem. 

dc 1 stc-Secrctaris 
C. B. Posthumus . 

(A.etA.) T . 
n de laatste jaren is, dank zij  dc ijverige naspo-

ringen van vele geleerden, heelwat licht opgegaan 
over  dc levensgeschiedenis van de beroemde kunste-
naars der  X Vi e en X Vil e eeuw en veel, dat tot dus-
verre algemeen voor  waar  was aangenomen, bleek tot 
het rij k der  fabelen te behooren, terwij l men ook tot 
het inzicht kwam , wat twijfelachtige bronnen de eens 
zoo geëerde Vasari en n zijn. 

t wij  ons thans een heldere voorstelling van het 
leven en streven van Albrccht r  kunnen maken, 
is vooral te danken aan z Thausing, die met al 
de volharding, aan het Germaansche ras eigen, de 
origineele bronnen raadpleegde. Thausing is directeur 
van de collectie der  Albertin a te Weenen, en hij  heeft 
alle schilderij-verzamelingen van Europa, waar  eenig 
werk van r wordt aangetroffen, bezocht. 

t eerste hoofdstuk van Thausing's boek behan-
delt de e kunst vóór Albrecht , en wijst 
er  vooral op, hoe het mogelijk was, dat in een land 
als , waar  de schilderkunst in de e 
en XV e eeuw nog zulk een primitie f karakter  droeg, 
en op een lager  standpunt stond dan in eenig ander 
deel van het beschaafd Europa, kort daarna een kunst 
geboren werd, die ons thans nog met bewondering 
vervult. Neurenberg was uitstekend geschikt om de 
bakermat dier  kunst te zijn: de burgers waren rijk , 
bezaten kunstzin en hielden de vrijhei d in eere. Neu-
renberg stond met geheel Europa in handelsbetrek-

kingen , en zoodoende ondervond zijn kunst ook de 
invloed der  landstreken , waar  de stad mede verkeerde. 
Vooral werkte ook tot dien bloei der  kunst mede de 
uitvindin g van het plaatdrukken, die natuurlij k tal van 
kunstenaars werk verschafte. , „d e g 
der  drukkers"  , werkte daar  met vier-cn-twinti g persen , 

 en had een honderdtal werklieden in zijn dienst. e 
groote drukker  en uitgever  was Albrecht s peetoom. 

Albrecht s vader  was een r  van ge-
boorte. n 1455 verliet hij  het dorp Eytas, waar  hij 
tot dien tij d gewoond had, om zich te Neurenberg te 
gaan vestigen. j  was goudsmid van zijn ambacht, 
cn hij  kreeg te Neurenberg werk van s 

, en niet van , zooals totdusver  alge-
meen geloofd werd. s vader  was een godsdienstig 
cn rechtschapen man, die in Neurenberg in hoog aan-
zien stond. Zij n zoon Albrecht werd op den 24steti 

i 1471 geboren in het achterhuis van Johann Pirk -
heimer  aan de . n tij d vóór Albrecht' s 
geboorte was Johann Pirkheimer  verblij d door  een 
zoon, die den naam van Willibal d ontving, en de 
speelkameraad van den toekomstigen schilder  werd. 

s vader  hield veel van zijn zoon en zond hem 
naar  school. Toen Albrecht lezen en schrijven kon, 
leerde zijn vader  hem het goudsmidsvak, terwij l hij 
ook in het n onderwezen werd, waarin hij  spoedig 
goede vorderingen maakte, zoodat hij  Vitruviu s kon lezen. 

t goudsmidsvak beviel Albrecht echter  niet, en 
hij  verzocht zijn vader, schilder  te mogen worden. 

t vak vond geen genade in des vaders oogen, 
want al de tij d aan het leeren der  goudsmidskunst 
besteed scheen dan verloren te zullen zijn; doch Albrecht 
drong zoo bij  den ouden r aan, dat deze hem 
den 30,t' 1'  November  1486 bij l Wohlgemuth in 
de leer  deed. 

Albrecht had het zich niet te beklagen, dat hij  een 
tijdlan g in zijns vaders werkplaats had doorgebracht, 
want daardoor  verkreeg hij  naderhand die bewondcrens-

http://Driekoningenslra.il
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waardige meesterschap over  de gravecrnaald, die hem 
zoo beroemd maakte. Ook had hij , tijdens zijn goud-
smidsleertijd, een paar  fraaie teekeningen gemaakt, die 
zeker  onder  het toezicht van ccn ervaren kunstenaar 
vervaardigd werden. e kunstenaar  zal waarschijn-
lij k Wohlgemuth zelf geweest zijn , die vlak bij s 
huis zijn werkplaats had. 

r  bleef drie jaar  lang bij  Wohlgemuth en onder-
nam toen een reis door , die van 1490 tot 
1494 duurde. n 1494 vinden wij  hem te Venetië, 
waar  hij  de werken van a bestudeert. n deze 
periode hield r zich vooral met het schilderen van 
landschappen bezig. e landschappen worden dik-
wijl s aan een latere periode toegeschreven, omstreeks 
1506, maar  dit is onjuist, daar  zij  allen ongeteekend 
zijn, en r al zijn stukken na  503 met zijn mono-
gram en het jaartal waarmerkte. 

r  trad den 141"  Juli 1594 in het huwelijk met 
Agnes Frey, die tweehonderd gulden als bruidschat 
medebracht. Er  zijn tal van verhalen in omloop, die 
zouden doen vermoeden, dat dit huwelijk nu juist niet 
van de gelukkigste was, doch bij  nauwkeurig on-
derzoek is gebleken, dat deze verhalen hoegenaamd 
geen waarheid behelzen. Willibal d Pirkheimer, die 

s vrouw niet lijden mocht, heeft ze uitgestrooid, 
doch ze worden door  de berichten van andere tijd -
genooten volstrekt niet bevestigd. Ook is het niet 
waar, dat r  zijn geheele leven in bekrompen 
omstandigheden verkeerde, want in 1507 vinden wij 
vermeld , dat hij  de hypotheek, die zijn huis bezwaarde, 
geheel afloste, en al zijn schulden voldeed. Na zijn 
dood liet hij  ccn aanzienlijk vermogen na. 

r  had verscheidene leerlingen, die hem behulp-
zaam waren. t tcckencn deed hij  in den regel zelf, 
maar  het kleuren liet hij  aan zijn helpers over, wat den 
stukken natuurlij k niet ten goede kwam. t beroemde 

r d heeft hij  echter  .geheel zelf 
afgewerkt. n 1498 verscheen zijn serie houtsneeplaten, 
die dc Openbaring van Johannes tot onderwerp hebben. 

Onder  de schilders, die invloed op de manier  van 
r  hadden, neemt, na Wohlgemuth, Jacopo di 

Barbari een eerste plaats in. t is onzeker  wanneer 
r  met dezen Venetiaan in aanraking kwam, doch 

men bespeurt zijn invloed omstreeks 1500. Vooral de 
„Aanbiddin g der wijzen" , thans te Florence, doet Jacopo's 
manier  bespeuren, terwij l ook de fraaie gravure „Ada m 
en Eva"  er  de sporen van draagt. 

n 1505 bezocht r  andermaal Venetië, thans 
niet als leerling, maar  als geëerd schilder. r  bemid-
deling van Anton , een vriend van Pirkheimer, 
werd hem daar  het schilderen van een altaarstuk voor 
de kerk van St.-Bartolomeo opgedragen. t stuk stelt 
het „feest van den "  voor  en bevat vele goede 
portretten. t werd in vij f maanden voltooid. r 
zelf zegt, dat hij  daar  ook „Christu s onder  de Schrift-
geleerden"  schilderde, welk stuk, hoewel er  zeven 
levensgroote figuren op voorkwamen, in vij f dagen gereed-
kwam, wat schier  ongelooflijk klinkt . 

Te Venetië ontmoette Albrecht zijn kunstgenoot 
Gian Bellini , wien hij  ten hoogste verbaasde door  met 

een gewone kwast een blonde haarlok te schilderen. 
Verscheidene platen van zijn n der . " 
werden door r te Venetië aan kunstminnaars ver-
kocht. 

Na zijn tweede bezoek aan Venetië schilderde hij 
eenige van zijn beste stukken: „Ada m en Eva" , „d e 
tienduizend , beiden van 1508 en „d e -
vaart"  van 1509. n 1511 volgde zijn beroemd stuk 
„d e Aanbidding der . , met tal van 
figuren, heiligen, enz. Behalve als schilder, was -
rer  in dien tij d ook werkzaam als houtsnijder  en als 
graveur  op glas en zilver. 

n 1512 kwam r in aanraking met r 
, die hem met de „Triomftocht "  belastte. 

n het begin van 1515 kwamen de teekeningen voor 
de helft gereed, en toen gaf n den schilder 
een jaargeld van honderd gulden. Uit dankbaarheid 
versierde r toen de bladen van 's s gebe-
denboek met penteekeningen , die tot de besten behoo-
ren, die ooit vervaardigd werden. 

r n stierf in 1519, en de „Triomf -
tocht"  bleef onvoltooid. r r  bang was, nu 
ook zijn jaargeld te verliezen, ondernam hij  in het 
volgende jaar  een reis naar  de Nederlanden, waar 

i V destijds vertoefde. Te Antwerpen vooral 
word hij  als een vorst ontvangen, terwij l hij  van den 

r  wist te verkrijgen, dat hij  zijn jaargeld behield. 
Na het uitgeven van de serie houtsneden, bekend 

onder  den naam van Groote cn e Passie, sneed 
r in 1513 de schoone koperplaat , d 

en , in 1514 de "  en „St.-Jeronimus" , 
in 1522 „d e Triomfwagen van r . 
n 1526 schilderde r zijn meesterstuk, de „Vie r 

Temperamenten". 
r  had een helder  oog voor  karakteristieke vor-

men , die hij  weergaf zooals hij  ze zag. n 
was hem vreemd, en zijn realisme bracht hem er  wei-
eens toe , datgene voor  te stellen, wat misschien beter 
weggebleven ware. s scheppingskracht is be-
wonderenswaardig, en zijn fantasie schier  onuitput-
telijk . r  hij  vooral naar  een correcte teekening 
streefde, zijn soms zijn omtrekken wat hard en stroef, 
wat men in het bijzonder  bij  de draperieën zal opmer-
ken. Ook zijne kleuren zijn niet altij d harmonisch, 
maar  dit is misschien daaraan te wijten, dat hij  zijne 
leerlingen zulk een belangrijk deel van zijn werk liet 
verrichten. 

t boek van Thausing is zeer  de moeite waard 
om met aandacht gelezen te worden. g uitge-
voerd en met tal van illustratië n voorzien, maakt het 
een behaaglijken indruk , terwij l een register  het opzoe-
ken van bijzondere feiten zeer  vergemakkelijkt. 

(A et A) E E -
. 

Naar  aanleiding van de beoordeeling van bovenge-
noemd gebouw, voorkomende in  van 
23 Juni  vermeen ik niet te mogen nalaten, daar-
over  het volgende in het midden te brengen. 

n het programma van de in 1881 uitgeschreven 
prijsvraag werd geen hotel verlangd; het gebouw be-
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vatte toen: een groote zaal voor  muziekuitvoeringen 
tevens danszaal, biljart - en restauratiezalen, kamers 
voor  directie en kastelein, veranda's, keukens, berg-
plaatsen , enz. 

 Bestuur  besloot het met den 2"  prij s bekroonde 
schetsontwerp (waarvan ondergeteekende ontwerper  was) 
te doen uitvoeren en in dier  voege tc wijzigen , dat 
alléén op het voor- en achtergebouw kamers voor 
logés cn dienstboden zouden komen; later  werden 
ook langs de beide zijgevels op de eerste verdieping 
kamers verlangd, zoodat door  deze wijziging, en bij 
de betrekkelijk geringe bouwsom, het silhouet een 
groote verandering onderging en dus mijn hoofddenk-
beeld , om de groote zaal steeds boven de andere lo-
kalen te laten uitkomen , opgeofferd moest worden. 

n de hierna gereedgemaakte bestekteekeningen 
waren langs drie zijden van het gebouw veranda's 
aangebracht, en boven deze, de kamers en gangen voor 
het hotel-garni, terwij l de groote zaal voorzien was 
van een gaanderij. 

Bij  de inlevering der  teekeningen met concept-bestek-
en begrooting, moest de gaanderij  in de groote zaal 
tot corridor  voor  het hotel worden ingericht en ook 
het sous-basement,  0.85 . hoog, vervallen. -
tegen heb ik tevergeefs geprotesteerd. 

Teneinde nu te voorkomen dat het gebouw te ge-
druk t zoude zijn, is door  het Bestuur  voor  de plaats 
van het sous-basement, op 10 . afstand rondom het 
gehcele gebouw, een terras van grondwerk aangebracht. 

Wat nu betreft het pleisteren der  gevels en tevens 
het vermoeden, dat „men bij  de binnenarchitectuur  aan 
het einde der  beschikbare bouwsom was", daarover 
kan ieder  oordeelen, die de bouwsom vergelijkt met 
de zeer  kostbare fundeering, welke wegens ophooging 
van het terrein, gemiddeld 5 . onder  den beganen 
grond is. 

e oppervlakte van het gebouw bedraagt  1730 . 
en de inhoud  24616 , zoodat de kosten (de-
bouwsom was 159,000 gld.) per J. 92 gld. hebben 
bedragen en de  :. 6.50 gld. 

B. J. . 
Tot staving van het bovenstaande, zal ik, wanneer 

het Bestuur  van A . et A . mij  daarvoor  de noodige 
plaatsruimte afstaat, zeer  gaarne de hierop betrekking 
hebbende teekeningen en schetsen op het Genoot-
schapslokaal ter  inzage leggen. 

(A.etA.) E „PASSAGE"  T E . 
n tij d was het een vrome wensch, dat Am-

sterdam een Passage mocht krijgen, zooals m 
er  reeds sedert eenige jaren een bezat. Thans is die 
wensch vervuld , maar  of de Amsterdammers wel bijzon-
der ingenomen zullen zijn met hun eerste Passage is 
iets, dat ik , en met reden, betwijfelen zou. 

e aard van het terrein bracht mode, dat de eigen-
lijk e Passage nog geen vij f meter  breed kon worden. 

e ontwerper  heeft toen zeker  gemeend, door  een 
buitensporige hoogte dit gebrek eenigszins te kunnen 
verhelpen, doch dit is ten eenemale mislukt, want 
zooals iedereen begrijpen zal, lijk t de Passage er  des 
te smaller  door. t beeldwerk, dat zelfs tot bovenin 
met kwistige hand is aangebracht, is dan ook voor 
hem, die benedenop den vloer  staat, schier  niet te zien, 
daar  de sterke verkortin g alle vormen mismaakt. 

r  van materialen is aangewend, maar  de vormen 
waarin zij  werden bewerkt, zijn helaas beneden critiek , 
hoewel in de meeste courantenberichten te lezen stond, 
dat ze aan „d e moderne "  (!) ontleend 
waren. e zware blokken, in de archivolten boven 
de winkelpuien aangebracht, maken een vreemd figuur 

naast de fijne beeldjes, waarmede de ecoincons gevuld 
zijn. e kapitcelen zijn allerslechtst. n bezie b. v. 
die van den ingang aan de e eens. 
Zou dat ook e verbeelden moeten ? Trouwens 
de geheele gevel aan die zijde is alles behalve mooi, 
en geheel in de manier  van den nieuweren speculatie-
bouw, die thans voor e versleten wordt. 
Welke periode der e zou men toch wel 
bedoelen ? 

r  de gevel vlak bij  het station staat, is het dubbel 
jammer, dat hij  niet wat beter  is uitgevallen, daar  nu 
de vreemdeling geen gunstigen indruk van de moderne 
Nederlandsche architectuur  zal ontvangen. 

t verschijnsel , dat men in den regel waarneemt 
bij  architecten, die in de geheimen hunner  kunst niet 
zijn ingewijd , n.l. dat zij  door  een opeenhooping van 
ornement trachten te vergoeden wat hun scheppin-
gen aan stijl ontbreekt, is ook hier  te bespeuren. 
Waarom niet liever  wat ornement (dat daarenboven 
nog van slecht gehalte is) weggelaten en de wezenlijk 
goede voorbeelden bestudeerd ? t resultaat ware 
vrijwa t beter  geweest. 

t ons hopen, dat de tweede Passage, die in 
Amsterdam verrijzen zal, betere stijlvormen moge ver-
toonen dan deze, die werkelijk niet beter  is dan haar 
zoo dikwerf gelaakte e zuster. 

. 
X . 

Onder  de belangrijkste inzendingen op onze -
niale Tentoonstelling zijn zeker  die van Victori a en 
New-South-Wales te rangschikken. 

e producten dier  beide koloniën zullen zeker  den 
bezoekers een denkbeeld geven van de uitgebreidheid 
der hulpbronnen van Australië. n ont-
breken , 'tzij  dat de jonge koloniën het zenden daar-
van niet noodig achtten , 'tzij  dat de kunsten daar  niet 
of zeer  weinig beoefend worden.  laatste schijnt 
echter  niet het geval te zijn, want de reeks photogra-
phieën van aanzienlijke gebouwen bewijst, dat althans de 
bouwkunst vele en zeer  gelukkige beoefenaars vindt. 
Zoowel het in laat-Gothischen stijl opgetrokken Go-

, als het e en Post-Office, 
beiden in zeer  goede renaissance-vormen, zijn er  de 
bewijzen voor, dat tc Sidney en te e wezen-
lij k fraai gebouwd wordt. 

Al s men Australi ë verlaat, komt men in Skandinavië, 
dat niet veel inzond, maar  zeer  smaakvolle vitrines 
van blank grenenhout deed vervaardigen, die door 
velen bewonderd zullen zijn. Vooral de uitstallings-
kasten van de k te , de Chris-
tiania l Company, Strang &  Brecke te Fre-
derikstad, en van Bach &  Warbur g *tc Christiania zijn 
goed geslaagd. c eigenaardige vormen van de 
Noordsche Gothiek, hier  en daar  nog met „reminis -
cenzen"  uit het e tijdperk , zijn hier  de mo-
tieven , die met talent gebruikt zijn. 

Brazili ë heeft meer  landbouw- dan kunstproducten 
tentoongesteld. Onder  het weinige, dat voor  de lezers 
van  van belang geacht kan worden, 
noem ik een collectie photographieën van gebouwen, niet 
altij d onberispelijk van stijl , en een vitrin e met kunst-
bloemen , vervaardigd van de veeren van Braziliaansche 
vogels, die door  kleurenpracht en natuurwaarheid 
uitmunten. 

Ook de republiek Uruguay heeft het handelsbelang 
het hoogst geschat. Een verzameling photographieën van 
gebouwen te o doet echter  zien, dat daar 
ook de kunst wel in eere is. Niet alle gebouwen zijn 
even goed, sommige vertoonen de vormen der  laat-

, en missen rust. 
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c heeft niet veel op deze tentoonstelling, doch 
behalve eenige kazen , is alwat geëxposeerd is een 
product der  kunstnijverheid. 

c glasmozaieken van Salviati te Venetië leveren 
het bewijs, dat ë zijn ouden roem waardig weet tc 
handhaven , en dat de mozaickwerkers nog steeds zeer 
bedreven zijn. 

Niet minder  bezienswaard is het Venetiaansch glas 
uit , dat in de onmiddellijke nabijheid geëx-
poseerd is. Smaakvolle vormen paren zich daar  aan 
harmonische kleurschakeering en meesterlijke bewer-
king. 

t gesneden houtwerk van Besarel te Venetië, dat, 
jammer genoeg, op geen bijzonder  gunstige plaats is 
uitgestald, is keurig van teekening en bewerking. c 
spiegellijst cn consoles met engelfiguurtjes georneerd , 
zijn ware meesterstukjes. e meubelen behagen mij 
minder; zij  zijn wat te zwaar. 

t geïmiteerd drijfwer k van i is goed, doch 
het snijwerk van Tozo is zeer  middelmatig. 

t marmerwerk van Antonio Trill i te Florence is 
niet zeer  artistiek en wordt waarschijnlijk fabriekmatig 
vervaardigd. 

Cameeën, oor- en halssierraden, filigraan- en kantwerk 
is veel ingezonden, en deze voorwerpen mogen zich 
in de bijzondere belangstelling der  schoone sekse ver-
heugen , vooral daar  ze, al is het niet altijd tegen lagen 
prijs, te koop zijn. Voor  het niccrcndcel zijn ze smaak-
vol , al is ook hier  en daar  wel het een en ander  op 
te merken, dat minder  goed geslaagd is. 

ë sluit onmiddellijk aan , dat al de 
schatten van het Oosten op smaakvolle wijs exposeert. 

c tapijten, waarvoor ë sedert eeuwen reeds 
zoo vermaard was, zijn in rijk e verscheidenheid aan-
wezig en zij  behagen het oog door  hun zachte kleur-
schakeering en stijlvolle teekening. 

g snijwerk is mede aanwezig. n misschien 
de meubelen , hoewel met veel kunstvaardigheid ge-
sneden , een minder  aangenamen hoofdvorm hebben, 
dit verwijt past niet op de kistjes en doosjes, die 
onder  vitrines zijn uitgestald en die een bewonderens-
waardige fijnheid  van bewerking tentoonspreiden, zon-
der dat dit aan tien hoofdvorm afbreuk doet. 

k en ciseleerwerk in koper, gietwerk in tin, 
gedamasceerd ijzer  en fijnbewerkt  zilver  doen zien, 
welk een hoogte de s in het bewerken der  me-
talen hebben bereikt. Afgodsbeelden, dier- en plant-
vormen , alles is met veel talent als ornement gebezigd 
en goed in stijl volgehouden. 

Wat onder  al de kunstvoorwerpen van ë mijn 
bijzondere aandacht trok, was het aardewerk, dat hoe-
wel van dezelfde grondstof als onze Jacobakannetjes , 
potten en pannen , toch zulke smaakvolle vormen ver- j 
toont, dat een schilder, met wien ik de e
afdeeling bezocht, erdoor  in verrukkin g gebracht werd. j 
Slechts een paar  kleuren, rood, blauw, geel cn groen, 
met zwarte ornementen zijn gebezigd, en de vazen en 
potten kosten dan ook niet meer  dan ƒ 5 a/10, en 
toch zijn met die eenvoudige hulpmiddelen voorwerpen 
vervaardigd, die inderdaad schoon'zijn. 

t zou, dunkt mij , wcnschelijk zijn, indien onze j 
pas opgerichte kunstnijverheidsmusea ertoe wilden over-
gaan, een paar  exemplaren van dit fraaie aardewerk  1 

aan te koopen. e prij s behoeft hen niet te weer-
houden , en zij  zullen voor  de leerlingen van het hoogste 
nut zijn. 

Engeland zal het onderwerp van mijn volgenden ten-
toonstellingsbrief zijn, en misschien kan ik dan ook 
nog iets van d en Oostenrijk behandelen. 

E G OVE E N 
 EN . 

 24  1883. 
 269.) 

Als na eeuwen dc kabels en het stalen traliewerk 
der brug verroest en tot stof vervallen zullen zijn en 
onze nakomelingen de brugpijler s niet met dynamiet 
uit den weg ruimen , om plaats te maken voor  gemak-
kelijker  middelen van verkeer, zullende granietpijlers, 
als een gedenktecken uit den voorwereldlijken tijd , 
rotsvast uit de diepte van de r  uitsteken, op 
wier  rotsgrond zij  hun steunvlak vonden. t was 
een reusachtig werk, dezen steenen reuzenmassa's een 
onwrikbare fundeering te geven , cn van groot belang 
is het voorzeker, de handelingen na te gaan , waar-
door  de pijlers op den bodem van de rivier  gesteld 
werden. e fundeeringen der  pijlers zijn niet onder, 
maar  boven water  gemetseld en daarna met de zoo-
genaamde caissons neergelaten. e caissons hadden 
het voorkomen van monster-duikerklokken, op wier 
bovenvlak de pijlers gebouwd en dan op den onder-
grond neergelaten werden. 

e caissons bestonden uit massief grenenhout, 
aan den rand voorzien van een scherp uitgesmeed ijze-
ren kant, wat het indringen in den grond gemakkelijker 
maakte. Zij  werden in de dokken aan beide zijden 
der rivier  gebouwd en daarna te water  gebracht en ge-
steld, zooals de pijlers moesten staan, aldus onver-
schuifbaar  vastgemaakt, en daarna werd met het met-
selwerk der  fundeering begonnen. 

Zoodra de onderkant van den caisson den grond 
raakte, begon het uitgraven van den lossen grond, 
waarmede 125 man gedurende 221 dagen bezig waren 
en waarbij  menig menschcnleven gemoeid was. 

e werklui moesten voortdurend in saamgeperste 
lucht werken en de gevolgen daarvan waren samen-
drukkin g van longen en hersenen. Borstaandoeningen 
en beroerten doodden vele werklieden, terwij l anderen 
daardoor  voor  hun leven invaliede werden, en onder 
hen bevindt zich, zooals reeds tc voren is opgemerkt, 
de hoofdingenieur  Washington A. . n spe-
ciale geneesheer, . Andrew G. Smith, was aange-
steld, om de in de caissons werkende lieden te be-
handelen cn diegenen te onderzoeken, die zich voor 
het werk aanmeldden, want niemand werd aangenomen, 
wien iets aan hart of longen haperde. 

e toevloed tot dit werk was, hoewel het bekend 
werd, dat ieder, die in de caissons afdaalde, zijn leven 
elk oogenblik verliezen kon, zeer  sterk, daar  de loonen, 
die ervoor  betaald werden, van 3 tot 6 dollar  daags 
beliepen. e bovenvlocr  van de caissons had eene 
breedte van 172 en eene lengte van ro2 voet, terwij l 
de dikte der  wanden twee-en-twintig voet bedroeg. 

e wanden waren samengesteld uit 12-duims balken 
en de daarbij  gebruikte ijzeren bouten hadden een ge-
zamenlijk gewicht van 250 tons. Naar  den onder-
rand liepen de wanden op een dikte van 8 voet uit 
en de ijzeren kant was slechts 8 duim breed. e 
der caissons was door  sterke wanden in zes waterdichte 
afdeelingen verdeeld, die inwendig met sterk ketelblik 
bekleed waren. e arbeid in de caissons geschiedde 
bij  gaslicht, en bestond in het uitgraven van modder 
en het doen springen van rotsen om den caisson de 
verlangde horizontale ligging te geven. n eiken cais-
son bevonden zich zes openingen, waarvan twee tot in-
en uitgaan der  werklieden, twee tot het uitvoeren van 
modder  en steenen en twee tot aanvoer  van saamge-
perste lucht dienden. e openingen bevonden zich 
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allen in den bovenvloer  van de caissons en in het met-
selwerk der  pijlers werden openingen gelaten, die 
later, als de caissons op de rotsen gesteld waren, 
evenzoo met metselwerk opgevuld werden. 

e openingen waren allen luchtdicht en hadden veel 
overeenkomst met die, welke nu bij  den bouw der 

r  tunnel gebruikt worden. e klep, die 
den arbeiders tot in- en uitgaan diende, bestond uit 
een gegoten-ijzeren huls met 2 deuren, waarvan de 
binnenste gesloten bleef, als iemand van buiten naar 
binnen wilde gaan; was echter  de man door  de buiten-
deur  binnengekomen, dan werd de buitendeur  gesloten 
en dc binnendeur  geopend en de arbeider  bevond zich 
in de met saamgeperste lucht gevulde buis, die toegang 
tot den caisson verleende. Tot het uitstijgen bleef om-
gekeerd de buitendeur  gesloten, tot zich de uitstij -
gende in het binnenste van de huls bevond en eerst 
geopend, als de binnendeur  weder  luchtdicht gesloten 
was. Tot het vervoer  van den uitgegraven grond dien-
den de gegoten-ijzeren buizen, die tot op den bodem 
der caissons liepen en met water  gevuld waren. 

Boven deze buizen stonden kranen, waaraan groote 
ijzeren tangen hingen, waarmede de losgesprongen 
steenen opgetrokken werden, terwij l de modder  door 
groote perspompen uit dc buizen gepompt werd. 

Eene stoommachine van 25 paardekracht verwij-
derde dagelijks 1500 kubieke yards water  en modder 
uit de buizen. 

e tangen, die de rotsblokken boven brachten, waren 
van dezelfde constructie, als de schepkorven der  bag-
germachines, waarmede de Newyorksche haven uitge-
baggerd werd en die men van tijd tot tijd in de nabij-
heid van de veren over  de r  kan zien werken. 
Zulke tangen zullen ook bij  de verwijding van het 
stroombed bij e gebruikt worden. Om de cais-
sons in de gewenschte ligging tc kunnen brengen, 
moesten aan beide zijden van de rivier  dokken ge-
bouwd worden , aan welker  hoofden dc caissons op den 
grond zakten. n werden op de drie overige zijden 
palen ingeheid om het verschuiven der  caissons, in 
welke richting ook, te voorkomen. Zoolang de cais-
sons den bodem nog niet bereikt hadden, dreven zij 
niet eb en vloed op-en-neer, maar  was eenmaal de 
bodem bereikt, dan kwam het erop aan, te zorgen, 
dat de caissons in eene horizontale richting gebracht 
werden, opdat de op hen op te trekken pijlers niet 
scheef zouden staan , of het metselwerk begon af te 
zakken. t werd bereikt door  den bodem eerst nauw-
keurig vlak te maken, waartoe het werk van ver-
scheidene meetkundigen en verificateurs noodig was. 

t gelijkmatig doen zakken der  caissons geschiedde 
door  uitgraving van den grond en door  het afwisselend 
indrijven en uittrekken van wiggen onder  de randen 
der caissons. Als de wiggen aan eene zijde werden 
weggetrokken, drukte het gewicht van den pijler  de 
wig aan de andere zijde dieper  in den grond, dan 
werden de uitgetrokken wiggen aan de eene zijde weer 
ingedreven en die, welke door  het gewicht van den 
pijler  dieper  ingedrongen waren, uitgetrokken, en dit 
werd zoolang voortgezet, tot de caissons volkomen 
horizontaal op den rotsgrond stonden. t werk ge-
lukte zoo volkomen, dat de pijlers zelfs geen haar-
breed uit den verticalen stand afwijken. 

Na de inzinking der  caissons werden zij  met cement 
gevuld, dat nu eene soliede fundeering voor  de pijlers 
vormt. t hout der  caissons zal , voor  zoover  de 
menschelijke ondervinding gaat, nooit verrotten en dus 
de pijlers nooit gevaar  loopen van te verschuiven. 

t is algemeen bekend, dat de in de paalwoningen 
yan het steenen tijdperk , dus vóór meer  dan 6000 
jaren, ingedreven en nu eerst ontdekte houtwerken 

niet verrot zijn, daar  het hout onderwater  niet met 
de alverterende zuurstof in aanraking komt). 

e caisson voor  den Brooklynschen pijler  werd op 2 
i 1870 in zijne positie gebracht en op 15 Juni het 

eerste granietblok er  opgelegd. e blokken, waaruit 
de fundeeringen der  pijlers bestaan, wegen door  elkaar 
5 tons. Op 10 Juli was de caisson op den bodem 
van de rivier  neergekomen en werd met het inpersen 
van samengedrukte lucht begonnen. n bevond, dat 
de grondslag uit een zeer  taai samenstel van klei, 
zand en groote rotsblokken bestond, wat het in-
zinken der  fundeering tot op den rotsgrond van de 
rivier  overbodig maakte. n groef 45 voet van den 
modder  weg en liet toen de caisson op het samenstel 
rusten. Op 11 t 1871 was men gereed met het 
vullen der  caissons met cement, nadat het werk door 
het uitbreken van brand in den caisson 2 maanden 
oponthoud had gehad. t vuur  had de houten cais-
sonwanden aangetast en men moest den caisson met 
water  vullen om den brand te blusschen; de schade 
bedroeg 15 duizend dollar. 

t werk aan den Newyorkschen pijler  was van 
veel moeilijker  aard, dan dat aan den Brooklyn-
schen , daar  in New-York de grondslag los was en 
de caisson 78 voet onder  den bodem van de East-

r  ingezonken moest worden. e caisson werd in 
October  1871 in zijne positie gebracht en kwam eerst 
in i 1872 op den rotsgrond terecht. e bouw der 
pijler s boven den waterspiegel leverde geen bijzondere 
bezwaren op. e op de Brooklynsche zijde werd in 

i 1875, die op de Newyorksche zijde in Juli 
1876 voltooid. Steenen platen met deze data zijn op 
beide pijlers aangebracht.

(A et A).  16 Juli. c afgcloopen week 
werd gekenmerkt door  twee gebeurtenissen, die niet 
alleen inde kunstwereld, maar  ook bij  het publiek 
de grootste deelneming vonden. 

n 13 Juli vierde de Oberbaurath Theophilus, 
r  von , zijn 70sten verjaardag, bij  welke 

gelegenheid de jubilaris , door  den d der  Universi-
teit alhier, met den titel van r  in dc philosophic 
honoris causa werd vereerd , terwij l hem zoowel van-
wege de kunstenaars, als de stad Weenen, de vlei-
endste onderscheidingen ten deel vielen. 

n 14 Juli verkondigden dc rouwvanen aan de 
Votivkirche, de Universiteit, het , en 
tal van particuliere gebouwen, het overlijden van hun-
nen schepper, den voortreffelijken kunstenaar -
rich Baron von Terstel, architect, . Oberbau-
rath, Professor  aan de Polytechnische 1 l , 

r  van dc e 2' klasse, en van 
de . Oostenr. Frans-Jozefs-orde, Officier  der . 

c Guadeloupc-orde, en het Fransche -
gioen van Eer, r  der  Bcicrsche - en 

, Eereburger  van Weenen en Brünn , 
d der . . Academie van Beeldende n tc 

Weenen , d der Academie Frangaise te Parijs, enz. enz. 
e overledene werd den 7 Juli 1828 te Weenen 

geboren. 
Was de deelneming bij  het  lansen-feest groot, niet 

minder  was het bij  den lijkdienst, die hedenmiddag 
in de Votivkirch e plaats vond. 

e baar  werd letterlij k onder  kransen begraven cn, 
door  duizenden deelnemers gevolgd, om dc kerk geleid, 
waarna dc plechtige lijkdienst onder  begeleiding van 
koorgezang plaats vond. t stoffelijk overschot werd 
daarna in het familiegraf te Grinzing (bij  Weenen) 
bijgezet. 
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. 
. Bij  don dienst van den 

Waterstaat en 's lands burgerlijk e open-
bare werken in é kunnen 
dri e practisch ervaren adspirant-ingenieurs 
(civiel-ingenieurs), op een tractcment van 

ƒ 2 50 's maands, geplaatst worden. e 
 van 19 dezer  deelt daar-

omtrent nadere bijzonderheden mede. 

— t maakte een vreemden indruk , 
dat de  van 11 Jul i 
den uitslag mededeelde der  prijsuitschrij -
ving voor den schouwburg tc , 
terwij l onze dagbladen daaromtrent het 
stilzwijgen bewaarden. t

 van tg dezer  neemt dit bericht 
over, voegt eraan toe dat er  niets offi-
cieels bekend is en treedt daarna in bijzon-
derheden over den aankoop van het plan. 
waaraan de eerste prij s zou zijn toegekend 
en de opdracht van den bouw aan den 
architect J. Verheul , wiens ontwerp 
in de tweede plaats in aanmerking zou 
komen. 

Op grond van inlichtingen, ons van be-
voegde zijde vertrekt , vermeenen wij  de 
verzekering te kunnen geven, dat omtrent 
de uitspraak der  jur y niets bekend en de 
opgave van het  onjuist is. 

(A. et A.) . Onlangs is, bij  het 
verrichten van een herstelling in het ge-
bouw der t alhier, ccn 
merkwaardige gedenksteen ontdekt. n 
een lokaal, dat tot berging van tur f ge-
bruik t wordt , werd n.l. een der  wanden, 
die hersteld moest worden, hol bevonden; 
het bleek ccn halfsteensmuurtje tc zijn , 
dat vóór genoemden steen opgemetseld 
was. r men van het bestaan ervan 
niet afwist, werd door den heer c Boer, 
bouwkundige der  genoemde instelling, last 
gegeven den gehcelen bcklcedingsmuur 
weg te breken. Een ca. 2 bij  2 . groot 
gepleisterd vak kwam hierdoor  voor den 
dag, dat, na zorgvuldig schoongemaakt te 
zijn , een zeer  schoon gebeeldhouwde hard-
stcencn zerk vertoonde met inscription , 
waaruit men kon opmaken, dat het ccn 
gedenksteen op hut graf der  famili e Van 
Adrichc m moest voorstellen en daar ook 
hoogstwaarschijnlijk voor  gediend heeft. 

tot dri e minuten biefstuk, cotcletten cn 
de zoo geliefde Wecner  en 

 verder  gebak van allerlei 
aard, pannckocken, eierstruiven, peren, 
groenten, soepen, in het kor t alle spijzen, 
die zich tot de grootte van den stoom-
snclkoker  leenen, waarbij  elke pan naar 
welgevallen kan worden gebezigd. Einde-
lij k verhit hij  ook in vier  minuten een 
strijkijze r cn kan dus in elk opzicht wor-
den aanbevolen.

e deze steen echter op zoo zonderlinge 
wijze is geplaatst, heeft men nog niet 
kunnen navorschen. 

r  den conservator  van het -
nijverheid-muscum te , den heer 
Van Saher. zal binnenkort een afgietsel 
van het beeldhouwwerk genomen worden, 
zoodat dit kunstwerk weldra door  icderen 
belangstellende zal kunnen bezichtigd wor-
den. 

. 
n 

leest in dc jongste Juli-aflevering van het 
keuri g ge ï l l us t reerde, doorzij n inhoud be-
langwekkende en ook wegens zijn fabel-
achtig gcringen prij s aanbevelenswaardig 
tijdschrif t e stoom-
kracht , die in onze eeuw zoo groote din-
gen verricht , is bij  den stoom-snelkokcr 
ook aan dc keuken cn dc huishouding 
dienstbaar  geworden cn hier  in het kleine 
even nutti g als in het groote, want in 
een bevalligcn, aan elke keuken tot sie-
raad dienenden vorin . geheel uit koper, 
geen herstelling behoevende, bereikt de 
stoom-snelkokcr  van . Wcisz , 

, 27) zonder pit , rook, stank 
en gevaar, zonder  veel voorbereiding en 
bij de grootste zindelijkheid , door den 
stoom dien hij  ontwikkelt , ccn vijfvoudig e 
verhittingskracht . j  komt dus goedkoo-
per te staan dan petroleum, en levert in 
vier  minuten voor een  (zes tien-
den van een Nederlandschen cent) spiri -
tus, twee liter  kokend water; in denzclf-
den tij d koffi e en thee; in tien minuten 

 of  (?); in twee cn een halve 

e te Chicago uitgegeven
 haalt uit de  ccn beschrij-

ving van een merkwaardige gekreosoteerde 
traliebru g (of steiger?  aan, die dc 

bouwt over het meer . Zi j 
zal 2i ' / i Eng. mijlen lang zijn , waarvan 

 over het meer  gaan. Van dit gedeelte 
heeft men het paalwerk reeds ingedreven 
over 2'/, mijl , cn één mij l is geheel vol-
tooid. e palen zijn gemiddeld 60 voet 
lang, en worden omstreeks 4ovoetinden 
grond geheid. c geheele bouw is bui-
tengewoon stevig cn wordt gezegd ccn 
volmaakt toonbeeld van traliewerk te zijn. 

n kan zich eenig denkbeeld van het 
grootsche der  onderneming vormen uit 
het feit, dat dc hoeveelheid vcreischt tim-
merhout , buiten de palen, meer dan 
15,000,000 voet (teerling?) zal bedragen. 0 

n  van 
29 Juni jl . deelt de' heer W . u Wi l -
liams een cn ander  mede omtrent de 
weervoorspellingen. j  hecht veel waarde 
aan de voorspellingen van storm, waar-
door  vele menschcnlcvens cn schatten 
kunnen worden bespaard. Zi j  zijn ook 
meestal nauwkeurig, wel te verstaan dc 
waarschuwingen, die uit de havens der 
Westkust van Groot-liritanni e cn d 
worden gedaan; niet die uit Amerika , de-
wij l vele stormen over d of over de 
Acoren gaan, zonder  Engeland tc treffen. 

r dc voorspellingen van regen, be-
wolkte lucht en zonneschijn zijn slechts 
in zekere tijdperke n juist cn gelijken ove-
rigens op boden om volksgunst. n 
moest ze dus slechts in die tijdperke n aan 
het publiek mededeclen, al hielden ook 
de dagbladen uit knorrighei d geheel op 
met de openbaarmaking cn al geraakten 
ook dc -gezelschappen uit nun goede 
luim . c belangen der  scheepvaart zou-
den evengoed worden gediend en die der 
wetenschap nog beter, want het

 zou een hoogcr  aanzien 
genieten. t is nu blootgesteld aan de 
lichtzinnig e bcoordecling van lieden, wier 
kennis van dc dagclijksche officiecle be-
richten zich bepaalt tot het uittreksel in 
de couranten, dat gewoonlijk de gewich-
tigste gedeelten - afstand tusschen de 
krommingen van gelijken luchtdru k en 
dc kromme lijnen der  windrichtingen — 
weglaat om de eenvoudige reden, dat de 
meeste lezers er  toch niets van zouden 
begrijpen. 

e heer u William s brengt een 
welverdiende hulde aan dc windwaarne-
mingen van den belangloozen Oslcr. die 
er  sinds dertig jaren veel geld cn tij d voor 
offerde, en instaat werd gesteld een goed 
profeet te zijn door het betrouwbare der 
wet, ontdekt door  onzen Buys Ballot. 

e wet is, dat als gij  (in ons noor-
delij k halfrond) den
kent, met uw linkerhand naar dc streek 
van lagen luchtdru k staat en met de 
rechterhand naar die van den hoogen, de 
wind tegen uw ru g zal blazen, niet geheel 
onder een rechten hoek. maar eenigszins 
aan dc rechterzijde. e

 of het hellende vlak der  luchtdruk -
rijzin g  of der  luchtdrukdalin g 
(depression) wordt afgeleid uit dc telegra-
fische berichten van den barometerstand 
op verschillende stations. n trekt een 
lij n van den hoogsten stand tot den laat-
sten, d. i . de basis van dc helling. n 

eenige der  jongste nummers van Schorer's 
 heeft de bekende n 

J. n ook over  weervoorspellingen ge-
schreven. 

t is bekend, dat als de kromme lij -
nen van gelijken luchtdru k dicht bij  elk-
ander  staan, er  hevige wind te verwach-
ten is; daarentegen een zwakke, als zij 
ver  van elkander  verwijder d zijn. f f 

N 

OPEIMJMBESTLIM. 
 en S der 

Gemeente  zullen op g 
den 30*"° Juli 1883. te 12 uur des middags, 
op het s 1 in het openbaar en bj j 
enkele inschrjjvin g doen aanbesteden: 

 bouwen van eene Openbare 
e School der  3de klasse 

voor  Jongens, op een terrein, 
gelegen aan de t 
nabij  do Brouwersgracht. 

e voorwaarden dezer  Aanbesteding zjjn 
uitbatend tc verkrjjge n ter j der 
Gemeente, inet 1 teekeningen, tegen betaling 
van  2

n worden gegeven ten e 
van den Stads-Architect, op het Stadhuis -
mer No. 101, des ochtends van 10—12 uur. 

Bnrgeeteester en Wethonden room., 
V A N . 

 Secretaris, 
E , /. S. 

Amsterdam, S Jul i 1883. 

n O o s t - Z e e d i j k , 2 8 0. 

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en  tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

'kl. , 

Gegalf.

 Htteru

Van der Jjinden &  Go. 
Zuinigheids-  Niet aungroeieu-

..  tie cu rnestwe-
! rende Verven. 

d.nlv. op 

N 
uit papierstof met sterke hennlp, zeer  ligt, 

naar  aanwjjzing ofte geven teekeningen 
leveren zeer \ i i V A- f n Achteroosteinde 

billij k . . 

Centrifugaal pompen en Stooniheijeii 
T E P en TE . 

-
V».\  .1 , l lurdreiht . 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 
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. 
T BESTUU  van het Willemspark te 

 zal op g den 26- " 
Juli a. S.,  namiddags ten 1 uur , in het 
Paviljoen van het Vondelpark in het open-
baar  aanbesteden: 

t maken in het Willemspark 
bij  den Amstelveenschen Weg 
van de Gebouwen voor het 
Stoomwerktuig tot bemaling 
van het park , van de noodige 
aan- en afvoerkanalen, het gra-
ven van een pompbassin enz. 

Bestek en voorwaarden zijn tegen betaling 
van ƒ 0 . 50 te verkrijgen in den -
handel N en , n 
17 Amsterfai.1. 

n worden gegeven op het terrein 
. Vrijdag . Zaterdag en g 

1», 20, 21 en 23 Juli , telkens van 10 tot 
12 uur  's morgens. 

Amsterdam,  .lul i 18S3. 

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

 ontbiede de geïllustreerde

B . , t e A r n h e m . 
1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-

menten. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. . Tentoonst. te . Bekroning 

, 3d'° en 4>  graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, l N en Stalen 
N 

- en , enz 

. 
e Notaris S te  zal 

op g 6 Augustus 1883, des namiddags 
(> uren, ten e van den r Ti l . 

G in de Vleeschstraat te Venloo, 
publiek verkoopen: 

E , 
e volgende bouwplaatsen: 

1. EEN  ter  grootte van 48.20, 
Sectie  Nos. 22<>0 tot en met 22G5, gelegen 
buiten de , begrensd door  den weg 
naar St. Urbanus, den , een 
binnenweg en de Beek, verdeeld in 15 kavels. 

2. EEN O ter  grootte van 50.20, i 
Sectie  Nos. 2260 tot cn inet 2272, gelegen! 
tusschen No. 1 en de gasfabriek, verdeeld 1 

in 21 kavels. 
3. EEN O ter  grootte van 22.70, 

Sectie  Nos. , 2195, gelegen buiten de 
Geldersche Poort, naast het erf van den r 

 en grenzende aan den -
singel, verdeeld in 2 kavels. 

4. T  Sectie  No. 2201 
groot 20.80, gelegen aldaar  tegenover de 
machineloods van den r Spoor-
weg, grenzende aan de Beek en den Buiten-
singel. 

v a n G . J . , t e A r n h e m . 
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zjjne inrichtin g voor
byzonder  geschikt voor de reproductie van 
Pluis, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienBte van . Uitgevers cn op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

even van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
Or. J . E 

 & , 

Berlijn . . n Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming & Vent ilat ie-
n rich tingen, 

naar de nieuwste cn proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen . Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

t 

Op g den 31'"n Juli 1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 3S4. 
 uitvoeren van eenige herstel-

lingen aan kunstwerken en ge-
bouwen op het gedeelte spoor-
weg van Arnhem—Nijmegen. 

e besteding geschiedt volgens j  50 van 
het Bestek. 

t Bestek ligt van den 1»*» Jul i r 
lezing aan het Centraalbureau bjj  de e 

n en aan het bureau van den r  Sectie-
r  .1. . . , te Nijmc.cn 

en is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg ei. Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzingop het terrein zal geschieden 
den 20"' ° én 21""  Jul i 1SS3, ten (1.30 ure 
voormiddag uitgaande van Nijmegen. 

Utrecht, den s'  Juli 1*>S3. 

 te  zal in het s 
het Hof van Holland bjj  J . t e
ten overstaan van den aldaar  ge vestigden 
Notaris  op g den V" 
Augustus 1883 bjj  inzet, en op g den 
21"'» Augustus 1883 by afslag, telkens des 
voormiddags ten 10 ure, in het 

J . & . V A N  P O T , 

 en ander
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor de Champion. 

, 
V lo t - en S l \ jpdee len enz. 

Openbaar  Verkoopen: , 

vuwuwu *  m e r k , < n * s o i m :. E E -
, gelegen onder de gemeente

van het bouwblok 4, begrensd -
denlaan, de Nieuwe , de -
n.iarst raat en de Gasthuisstraat, verdeeld in 
30 kavels te zamen groot 1,5373 , met 
de verkoopsvoorwaarden breeder  omschreven 
in den Catalogus, welke eene kaart der  be-
doelde gronden bevat en welke ten kantore 
van bovengenoemden Ontvanger  tegen beta-
lin g van 25 cents verkrijgbaa r is. 

e geëffende vestinggronden zjjn op het 
terrein door  paaltjes en kielspitten uitge-
bakend. 

e koopprijzen boven / 300.— kunnen wor-
den betaald in zes jaarljjksch e termjjnen , 
met bijbetalin g van 5"  „  interest, die van 
ƒ 3 0 0 .— of minder  worden in ééns betaald 
binnen 20 dagen na de toewijzing. 

Voor  kosten betalen de koopers 5 percent 
van de koopsom, terwij l ten hunnen laste 
komt de door den hoogsten inzetter te ge-
nieten premie ad één ten honderd der  in-
zetsom. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
enoemden Ontvanger en aanwijzing bjj  den 
[oofdopzichtcr P. V A N E E te

Zaterdag 4 Augustus  des voormiddags 

merk l»Vt T . 
in wichthoudende Vaten van O o 

en Zakken van 70 , 
niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 

of dergelijke bjjmcngingcn. 

per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . 
r . 

ui t de groeven van 

 i

volgens teekening. 

tien ure 
 Ontvanger voornoemd, 
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EXPLOITATIE DEB GROEVEN W H L DE TRAVERS 

Beltweg N" . 3. 

|iriiniTid( '

 en. 

x>r  inlichtingen omtrent hat l..mw>« u l - "  1 

KLOOS &  LIlWMil l 
1 S van N 

in BUNPEUÏ88EN 
Agenten van de j van 

n n . „ n m . iQuenast, van de n 
 1 V\\ \ * d e r j  St. Georges en van 

 11 P i de Bonner  Portland-cement Fabriek 

. T 

s in Bazalt. , Straalkeienr 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren 
te adressecn-er.san het r der  fabriek, k 

 G - S . , Beekstraat F. « 2, te Arnhem. 

 e

Bedekkingen enz. gelieve men zich 
80, Amsterdam, of bjj  den r 

&  J. , 
N VA N 

PATO N

S n 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

, 
Z| Y & ,  jj | 
2 BOC  Frères, E £ 
S , S &  C».. E
o» i»U  Vtnw  > i W 

, 5 
Oostzeedijk 248,

 en S van 
 zullen niet op -

dag 31 Juli, maar  op Woensdag 1 Augus-
tus 1883, namiddag 1 ure, ten e 
aldaar, bij  enkele inschrijvin g aanbesteden: 

lo.  onderhoud van den straat-
weg van 's h naar 
Best. 

2o.  onderhoud van den weg 
van 's h over  den 
Fettelaar  naar St. s 
Gestel. 

e met den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding en eindigende O Juni 
1880. 

e bestekken liggen ter  inzage op het 
s te 's-llertogcnbosch en zjjn te ver-

krijge n bjj  den Gemeente-Architect J . . 
NABB E aldaar, tegen betaling van ƒ 1 . 0 0. 

e aanwjjzing zal plaats hebben van de 
werken onder lo. vermeld op g 20 
Juli , v. m. 8 ure, te beginnen aan t 
for t a en van die onder So. omschre-
ven op Vrjjda g 27 Ju l i , v. m. 10 ure, te 
beginnen aan de Groote l te 's Bosch. 

e inschrijvingsbiljetten moeten vóór :i 
ure namiddag van den dag dien der  aanbe-
steding voorafgaande, in de ten e 
daartoe gestelde bus gestoken zjjn . 

n zjjn te bekomen bjj  den Ge 
meente-Arcnitect voornoemd. 

s-Hertogenbosch, 12 Jul i 1883. 
Burgemeester en Wethouders rooru. 

F. J . .
J . N. G. SASSEN, Secretaris. 

l | , |,. 

0.25 0.12  0.065 
die met goed gevolg gebruikt zjjn te Am-
sterdam, aan de Ned. Biscuitfabriek , aan 
het , aan het thans in aan-
bouw zgnde Stedelijke Slachthuis, aan Water-
werken en andere partikulier e gebouwen, 

aan de Polderwerken aan de n bij 
Haarlem, aan de e en Nederl. 

i voor  verschil-
lende doeleinden enz. n en mon-
sters zjj n op aanvrage te verkrijge n bij  den 
Generaal Agent S. . E . Amstel ,
alwaar ook wegens plaatsgebrek wordt op-
geruimd eene partj j T -
PEE  beneden fabrieksprijzen. 

 en S van 
 zullen op Vrijdag 27 Juli 

1883, des namiddags ten  ure. op het -
huis der  gemeente, bjj  enkele inschrijvin g 
aanbesteden: 

t bouwen van twee N 
en twee -

N in de kom der  Ge-
meente, met bijlevering van -
terialen, Schoolmeubelen, enz. 

Bestek en teekeningen zjjn verkrijgbaa r 
ter  Secretarie, tegen ƒ 1 . 70 per  exemplaar 
en liggen aldaar ter  inzage. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
den Architect P. J. , Bagij-
nenkade, te Utrecht. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den dag der  aanbesteding, des na-

ten 1 ure. 
 Burgemeester, . A. V A N . 
 Secretaris, . 

i n i m i i L i v n 

E

, 

-

 W
DE J O N G H &

s tc Oude water, 
iZTh ! kü r e r v?*r d i»™ j» * » kortst raogeiyken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lena in hout- of nzcrconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke dient, en on 

^ r ï n ! i l i r n ' " > b i ^ . , Steon- en Tegelvorm-macbines, n - en Brugconstructiën enz. 

en andere 

N 

voor. ,

S TEE A S , enz. 

, 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

E G N-. 30. G 28  1883. 

.YJ.W. 
T / 2.25 per  maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 

Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAS" , vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor  het buitenland 
r  F. W. V A N T [G* . 

e van Architectur a et Amicitia : J A N ' 
C . . S S en A . W . . 

Stukken en correspondentie voor het Genootschap te adresseeren aan 
den i^'-Seeretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het u van  O/merher, 
t NX 28 te Arnhem, 

7*7.50 en —, bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

(A. et A.) E . 
r  dagen in eene aflevering van het tijdschrif t 

 bladerende, werd mijn aandacht 
getrokken door een artikel , tot titel voerende „Tw o 

n Bathrooms." 
Na eene vluchtige lezing kwam het mij  merkwaar-

dig genoeg voor ter  vertaling, om voor de plaat-
sing daarvan eenige ruimt e in de kolommen van het 
orgaan van A . et A . te verzoeken. 

t kwam mij  merkwaardig voor, omdat 
het (meer dan een aantal bekende werken, die het 
onderwerp behandelen) eene nauwkeurige omschrijving 
van de redenen geeft, waarom men algemeen heeft 
aangenomen, dat het Panthéon, dat door  zijn naam 
zijne bestemming (van tot den dienst van alle goden 
te zijn opgericht) aanduidt, oorspronkelijk het Calda-
rium of heete-luchtbad van de Thermen van Agrippa 
was, terwij l het eerst later tot tempel is gewijd ge-
worden. r  de opsomming van die redenen is 
tegelijk eene duidelijk e beschrijving gegeven van de 
inrichtin g dier  gedeelten, welke tot het aannemen van 
bovengenoemd denkbeeld hebben geleid. 

Om het opstel zoo kort mogelijk te maken heb ik 
die gedeelten ervan, die als onnoodigen aanhang waren 
aan te merken, weggelaten. k laat hier  de zoo ver-
werkte vertaling volgen: 

Twaalf jaren geleden (') werd een begin gemaakt 
met de ontgravingen in de Baden van Caracalla. Zij 
werden gedurende eenigen tij d met kracht voortgezet, 
en met belangstelling nagegaan, zoowel door  archeolo-
gen als door het publiek. 

Allen waren verlangend te zien, welk licht de ont-
gravingen zouden verspreiden over het mechanisme 
van zulke kolossale inrichtingen, als de e 

') t zijn echter  niet de eerste ontgravingen, tlie in de overblijfselen 
der thermen van Caracalla plaats gehad hebben, want reeds in 1564 
liet Cosmos de s een 1 zuilen, 

t bij G. W. van de Wiel & f>., te . 

die het gewelf van hel lepi 
dariuni gedragen hadden, uilgraven, en op de Piazza di Trinit a in 
Florence plaatsen, waar zij  een rood n beeld te dragen kreeg. 

e beroemde beeldengroepen, bekend onder  de namen van n 
slier  en Farnesischen , die eertijds het door  Antonio da San 
Gallo ontworpen en gedeeltelijk gebouwde paleis van dien naam ver-
sierden, doch naderhand naar het museum te Napels verplaatst werden, 
zijn eveneens uit de thermen van Caracalla afkomstig. Ook in het jaar 
1824 werden er  door  graaf Velo van Vicenza ontgravingen bewerkstel-
ligd, van welke gelegenheid een , Abel lllouet, gebruik-
maakte om de ruïnen op te melen en in teekening te brengen, en tevens 
een ontwerp van den vermoedelijke!! voornialigcn toestand te maken. 

Xoot van den vertaler. 

thermaë waren, hoe zij  werden verwarmd, waar de 
baders zaten, voor  welk doel de verschillende grootere 
en kleinere vertrekken werden gebruikt, enz. r 
na een paar  jaren verslapten de werkzaamheden en zij 
werden vervolgens geheel gestaakt, om naderhand, 
voor  zooveel de gelegenheid toeliet, weer  opgevat 
en sedert meer of minder  bestendig voortgezet te 
worden. 

e gedane ontdekkingen waren hoogst belangwek-
kend. Uitgebreide overblijfselen van schoone mozaiek-
vloeren , groote brokstukken van graniet porfier, albast, 
en wit-marmeren kolommen , die eertijds de gewelven 
droegen, gedeelten van rij k gebeeldhouwde kroon-
lijsten en andere architectonische deelen, benevens 
een aantal kapiteelen zijn gevonden; sporen van 
de weelderigste en kostbaarste marmerbekleedingen 
(giallo antico, alricano, enz.) zijn aan het licht ge-
komen, terwij l het gebruik van vele vertrekken aan-
getoond is, de bestemming van Tepidarium en Fri -
gidarium werd verklaard en ieder  instaat is zich eene 
voorstelling te maken van den oorspronkelijken vorm 
dier  enorme ruimten. n heeft de verwij-
dering van de 10 tot 15 voet dikke puin- en aard-
laag , die de vloeren bedekte, het mogelijk gemaakt, 
zich een beter  en inderdaad volledig denkbeeld te 
vormen van de hoogten der  wanden en gewelven, en 
van de kolossale grootte der  voornaamste vertrekken. 

t gewichtigste echter  is, dat door de ontgravingen 
uit te strekken tot aan den grondslag van twee reus-
achtige steenklompen , die zich aan de westzijde zeer 
hoog boven de overige deelen van de Thermen ver-
hieven, de overblijfselen van een cirkelvormige hal 
zijn gevonden, die volgens een archeologisch oordeel, 
het m (*) of heete-luchtbad was. e resultaten 
van de opgravingen te dezer  plaatse zijn bovendien 
van het grootste belang, want (schrijft de correspon-
pondent van de  omtrent het inwendige van 
deze groote hal, ontdaan zijnde van de massa's losse 

*) m is eigenlijk de naam van een bijvertre k van bet Cal-
dariui n met een af/onderlijk hypocaustuni, voorzien van een deur of 
deksel, waarmede men, door  meer of minder  wijd openzetten, de tem-
peratuur  kon wijzigen. e nissen in liet Caldaritun kunnen dus eenigs-
zins als a beschouwd worden, tiaar /ij  meer  onmiddellijk tie 
Warmte tier  fornuizen krijgen. r  echter  inhei Engelsche opstel voort-
durend van l.aconiciun sprake is, zoo heeft veriaier  dat woord aange-
houden, ofschoon blijkbaar  Caktariuni ermede bedoeld wordt 

A'oot van den vertaler. 
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puin, waaronder  hare overblijfselen waren begraven, 
heeft men bevonden, dat zij  in ieder  opzicht zoo nauw-
keurig een evenbeeld van Agrippa' s grooten tempel op 
het Campus s is, dat het bewijs voor  een blijk -
baar  overeenkomstig karakter  geleverd is, ten gunste 
der  uitspraak dier  archeologen, die het denkbeeld 
hebben verkondigd dat: „het heiligdom, de tempel 
van kunst en vroomheid, het Panthéon, de trots van 

"  met geen ander  doel was ontworpen en ge-
bouwd, dan om als heete-luchtbad van de Thermen 
van Agrippa te dienen. 

Voor ongeveer  een halve eeuw had niemand ge-
waagd eraan te twijfelen, dat het Panthéon oorspron-
kelij k door  Agrippa met de bedoeling werd gebouwd , 
om een grootsch altaar  aan Jupiter  en alle andere 
goden toe te wijden; maar  in het jaar  1834 hooft 
Stefano Piale, — een man toegerust met groote opmer-
kingsgaven, en die bovendien „oen goede school"  en 
oen practische konnis van kunst en architectuur  bozat, 
beiden onmisbare eigenschappen voor  de vorming van 
een competent archeoloog, — de strijdvraag, omtrent 
dit punt in het leven geroepen, door  voorlezing van eene 
geleerde verhandeling in de Pauselijke academie van 
archeologie. e voornaamste argumenten, die hij  be-
zigde en in het breode ontwikkelde, in verband mot 
zijn theorie, dat: „hot Panthéon door  Valerius Osticnsis 
was bestemd voor m van de baden van 
Agrippa , en dat zijn toewijding aan den dienst dor 
goden eerst van later  dagteekent,"  zijn woordelijk de 
volgende: t gebouw, zooals het oorspronkelijk ge-
maakt is , was een rondo hal, zonder  oen enkele 
dor karaktertrekken van oen tempel. Van de vele 
ronde tempels, waarvan wij  de beschrijving of do 
overblijfselen bezitten, stemt er  niet één overeen met 
het Panthéon, en is er  niet één, waarbij  de cir-
kelvorm met don rochtlijnigen is gecombineerd. o 
rechtlijnig e portiek is een toevoegsel, dat niet in 
het oorspronkelijke plan was opgenomen, en niet 
in overeenstemming is met zijn hoofdlijnen. A l de 
bekende cirkelvormige tempels in e waren om-
ringd door  colonnaden en op hoog verheven plat-
forms gebouwd, terwij l het plaveisel van de portiek-
van het Panthéon slechts ter  hoogte van drie treden 
boven don beganen grond ligt, on er  van do portiek-
een afdaling van 14 duim naar  het inwendige van het 
gebouw aanwezig is, iets dat geheel in strij d is met 
alle architectonische regelen, op tempelbouw betrekking 
hebbende. n de ronde mantel oorspronkelijk was 
gebouwd als do cella van een tempel, dan zou zeker 
nooit zulk een profaan gebouw als eeno badinrichtin g 
togen zijn meest gewijde gedeelte zijn opgericht, en de 
bak Steenen kroonlijst van den cirkelvorm igen muur zou 
niet langs do muren van de thermen doorloopon, als-
of die gedeelten uitmaakten van hetzelfde gebouw. En 
eindelijk: de inwendige vorming van hot Panthéon is 
in nauwkeurige overeenstemming met de regels, door 
Vitruviu s aangegeven voor  het bouwen der a 
van de e baden." 

r  zij , die de inzichten van Piale in hun uiter-
sten omvang aannamen, waren niet instaat zelfs bij 
benadering op voldoende wijze te verklaren, hoe de 
temperatuur  van zulk een enorme ruimt e als hot Pan-
théon, metende 141 voet 7 duim in diameter, ooit 
tot die hoogte is opgevoerd kunnen worden, als voor 
een m of, in platte term, voor  een zweet-
bad, gevorderd wordt. c ronde opening in den koepel 
mocht gesloten worden door  het bronzen deksel of 
luik , door  Vitruviu s beschreven, er  mochten twee vloeren 
boven elkander  aanwezig zijn, waartusschen de vlam-
men van het fornuis konden spelen, de heete lucht 
mocht langs de wanden gevoerd worden door  terra-

cotta buizen achter  de panolleering, maar  dan zou een 
fornuis, groot genoeg om oen kleinen vulkaan te ver-
tegenwoordigen , onvoldoende zijn om zulk een ruimt e 
op die wijze te verwarmen. e schijnbaar  onover-
komelijke moeilijkheden zijn nu volledig verklaard 
door  de gedane ontdekkingen bij  het aan het licht 
komen van de cirkelvorigo hal der  baden van Caracalla, 
en zoo niet in allen deele, dan toch bijna zoo een-
voudig als Columbus' oplossing van zijn ei-probleem. 

Uit een figuur,  verstrekt door  den T/wcy-correspon-
dent, dat half het grondplan van het Panthéon en half 
dat van de nieuw ontdekte hal in de baden van Cara-
calla, tegenover  elkander  geplaatst geeft, zal men , ver-
trouwt hij , zien, dat, na in het laatstgenoemde de 
kleine veranderingen aangebracht te hebben, die in hot 
eerste gemaakt zijn, toon hot in een tempel veranderd 
werd, zij  in alle opzichten gelijkslachtig zijn. 

t Panthéon is binnenwerks 141 voet 7 duim in 
diamotor. t Caracalla-laconicum is 125 voet, of 
slechts 16 voet en 7 duim kleiner, terwij l zijn koepol 
zich veel hooger  verheft. n het inwendige van het 
Panthéon zijn zeven groote nissen. e grootste in den 
vorm van een absis, tegenover  den ingang, meet 31 
voet in diameter; de andere zes, waarvan vier  recht-
hoekig en twee halfcirkelvormi g zijn, meten 28 bij  13 
voet. n vooronderstelde, dat deze waren bestemd 
om de godenbeelden te bevatten. e tegenover  den 
ingang was van grooter  afmeting met het oog op de 
grootere waardigheid van den almachtigon Jupiter. 

r  het cirkelvormige heete-luchtbad van de thermen 
van Caracalla heeft eveneens zeven nissen, in juist 
denzelfden stand geplaatst als die in het Panthéon, 
met het merkwaardig onderscheid in detail, dat de 
grootste van de zeven, die zich tegenover  den ingang 
bevindt, werkelijk oen absis is, zulk een als bestemd 
had kunnen zijn voor  het beeld van den grootsten der 
goden en niet minder  clan 34 voet in breedte cn 35 
voet diepte moet, terwij l do andere zes, allen recht-
hoekig, 29 voet 6 duim wijd en 17 voet 6 duim diep 
zijn. t verschil in verhouding tusschen de absis en 
de andore zes nissen in deze hal is dus veel grooter, 
dan wat men in het Panthéon heeft gevonden en meer 
nauwkeurig in overeenstemming mot het karakter  van 
tompol, waarvoor  het Panthéon door  eenigon wordt 
ondersteld te zijn gebouwd. Nimmer echter  stonden 
beelden in deze nissen; zij  waren slechts gedeelten 
van een enorme en wonderbaarlijk ontworpen heete-
luchtbadruimtc . 

t is klaarblijkelijk , dat de kolommen van Numi-
disch en Phrygisch marmer, die in het front van de 
zes kleinere nissen van het Panthéon staan, en eveneens 
die aan weerszijden van de absis, daar  geplaatst wer-
den , toen het gebouw werd veranderd in de cella van 
een tempel, en terzelfdertij d ook de rechthoekige 
vorm van twee der  kleinere nissen (in de dwars'as van 
het Panthéon) veranderd werd in een halfcirkelvor -
migen, om de lijnen een weinig te varieeren, en zoo-
doende bij  te dragen tot de schoonheid van het inwen-
dige. Bij  vergelijking dus van het Panthéon en het 

m van de thermen van Caracalla, lijd t het 
geen twijfel , of beiden zijn geheel-en-al gelijkslachtig, 
en kunnen wij  aannemen dat het eerstgenoemde het 

m der  thermen  Agrippa was. 
e vloeren zijn, zooals reeds gezegd is, dubbel, de 

bovenste is door  een aantal pedestals van drie voet 
hoogte boven de andere verheven; de wanden achter 
de marmeren paneleering zijn bedekt met rechte, ver-
ticaal geplaatste terra-cotta verwarmingsbuizen, waar-
door  de heete lucht vanuit de ruimt e tusschen de 
twee vloeren werd heengeleid. r  de hitte was niet 
het product, zooals men algemeen onderstelde, van 
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één, maar  van zes groote fornuizen, achter  en onder 
de kleine nissen geplaatst. 

Er waren waarschijnlij k nog andere fornuizen, waar-
van de plaatsen nog niet met zekerheid bepaald kunnen 
worden, maar  de onderzoekingen van dit m 
zijn ook nog niet geheel tot een einde gebracht, uit-
hoofde van de massa's ingevallen gewelven, die nog 
eenige gedeelten verbergen. 

n het front van elke nis (van één zijn de details 
compleet in ieder  opzicht) was een lage wand of balus-
trade , drie voet hoog, met een trede of zitbank aan 
de buitenzijde (naar  het middelpunt van de hal) en 
drie gelijkvormige treden aan de binnenzijde van dc 
balustrade, leidende naar  de vloeren van deze nissen, 
die op een niveau, twee voet lager  dan dat van de hal 
zelf, liggen. e treden loopen langs de zijden van de 
nissen door  en vormden de zitplaatsen van de baders. 

t fornuis bevindt zich achter  den wand van de nis; 
het is 9 voet hoog en overwelfd, 6 voet 9 duim wijd 
en lang. e vloer  ervan ligt op hetzelfde peil als 
de lage vloer  van de nis, welke weder  lager  ligt clan 
de correspondeerende vloer  van het middelgedeelte 
der  hal. e gebogen top van het fornuis rijst 
achter  tien achterwand van de nis tot een hoogte van 
meer  dan 41/., voet boven de lij n van zijn bovensten 
vloer, terwij l de overige 4'/, voet van de fornuishoogte 
(1 '/-. voet voor  dc dikte van den bovensten nisvloer  moet 
daaraf gerekend worden) uitkomt op de ruimt e tus-
schen de twee vloeren van de hal.  is dus klaar-
blijkelijk , dat als de fornuizen met hout geladen waren, 
de vlammen zoo hevig tegen den achterwand en den 
vloer  van de nissen moeten gespeeld hebben, dat het 
mogelijk was de temperatuur  erin tot dien graad te 
doen rijzen als in eenig Turksch bad gevorderd werd, 
en van de groote kracht van het vuur  vertoonen dc 
gevonden fornuizen overvloedige kentcekenen. e 
ruimt e tusschen de vloeren van deze nissen is door 
een stelsel van muren verdeeld, teneinde de vlammen 
daar  te concentreeren, terwij l de heete lucht daaruit 
ontsnappende, zich tusschen de vloeren van de hal ver-
spreidde en door  de verwarmingsbuizen langs de wanden 
gevoerd werd. Welke de temperatuur  in het midden 
van de hal heeft mogen zijn, acht ik mij  niet com-
petent te beoordeelen, maar  er  moet dezelfde betrek-
kelijk e verhouding hebben bestaan tot die in de nissen , 
als de temperatuur  in het midden van een groote kamer 
staat tot die onmiddellijk in de nabijheid van een 
woedend vuur  in den haard aan één der  zijwanden; 
en de nissen in deze groote cirkelvormige heete-lucht-
badruimten waren zoovele haarden, waartusschen de 
baders zaten. Als een bader  het te heet vond, kon 
hij  voor  zich de temperatuur  veranderen door  meer  in 
het midden van het vertrek te gaan. 

e toegang naar  de monden van deze fornuizen had 
plaats door  een reeks van groote onderaardsche gan-
gen en kamers. , beneden, bevonden zich de 
mannen, die de fornuizen voedden, en daar  was ook 
de brandstof geborgen; een aantal treden leidde omhoog 
naar  tien mond van ietier  fornuis. 

r  dc ontgravingen aan het Panthéon is het bestaan 
van halfcirkelvormig e kamers van 15 voet in diameter 
geconstateerd, aangebracht in de steenmassa's ter  weers-
zijden van de hoofdnis. 

Volgens Palladio , Piranesi en anderen is er  in elke 
steenmassa, tusschen de nissen , een kamer van den-
zelfden vorm. Gelijke kamers, 1 1 voet en 7 duim in 
diameter  metende, bestaan in de penanten van het 

m der  baden van Caracalla, met het onder-
scheid echter, dat zij  cirkelvormi g inplaats van half-
cirkelvormi g zijn, maar  de onderzoekingen eromheen 
en eronder  zijn nog niet voldoende, om te kunnen 

verzekeren voor  welk gebruik zij  dienden. Uit het feit 
echter, dat in het Panthéon sporen van een toegang 
van buiten af, door  oorspronkelijke openingen in de 
cirkelvormige wanden, tot deze kamers aanwezig zijn, 
zou het klaarblijkelij k schijnen, dat zij  voor  eenig ander 
doel waren aangewend, dan om het muurwerk- lichter 
te maken. 

C. N. v. G. 

. 
. 

e Engelsche afdeeling maakt een treuri g figuur 
te midden van de uitstallingen der  andere natiën. Als 
men Spanje uitzondert, kan men zeggen dat alle landen 
naar  de mate hunner  krachten hebben medegewerkt, 
en naast het land der , dat als het vaderland 
van den beroemden „ridde r der  treurige figuur"  diens 
nagedachtenis geen oneer  aandoet, is alleen het land 
der  Britten bepaaltl slecht voor  den dag gekomen. -
twee zalen bleken veel te groot voor  hetgeen inge-
zonden was, en instetle van nu met het weinige dat 
men kreeg te woekeren , stelde de Engelsche Commissie 
alles maar  door  elkander  op, zoo smakeloos mogelijk. 
Een paar  trofeeën van Britsche vlaggen is alwat men 
voor  versiering noodig oordeelde. 

t is voor  uw verslaggever  dan ook geen bijzonder 
aangename taak, tic Britsche afdeeling te moeten be-
schrijven , te meer  daar  de rubrieken t en -
nijverheid zeer  schraal voorzien zijn. 

Onder  het weinige, dat mij  der  vermelding waard 
schijnt, noem ik allereerst de kachels niet tegels ver-
sierd, door  de firma e ingezonden. t komt 
mij  voor, dat het gebruiken van tegels bij  kachels 
alleszins navolging verdient. Ook de boxes voor  luxe-
 stallen, door  deze firma  tentoongesteld, zullen de 

; sportsmen in verrukkin g brengen. 
Tapijten zijn betrekkelijk veel ingezonden. Zij  zijn 

meerendeels goed van teekening en kleur, hoewel ze 
' niet zeer  smaakvol uitgestald zijn, wat misschien de 

fabrikanten niet helpen kunnen. Zoowel de tapijten 
j  van n &  Sons, John Crossley en Tapling zijn de 
 bezichtiging waard. 

Een fraaie vitrin e in Engelsch-Gothischen stijl dient 
tot het tentoonstellen der  garens van de firma  Clark 
&  Co. te Paisley. Zoowel door  stijlvoll e vormen als 
door  keurig snijwerk zal deze vitrin e veler  aandacht 
getrokken hebben. 

e fraaiste inzending van de Engelsche afdeeling is 
ongetwijfeld die van n en C" . te , -
don. t aardewerk is zeer  goed, en heeft karakte-
ristieke vormen. Ook de kleuren, meest blauw en 
staalgrijs , hier  en daar  met levendiger  kleuren gehoogd, 
 zijn met smaak gekozen. 

Tegels, met voorstellingen aan Shakespeare ontleend, 
 of met gestyliscercle bloemvormen georneerd, vazen, 
voorwerpen voor  huishoudelijk gebruik, alles is even 

! smaakvol , en geeft het bewijs, dat de gelden, in de 
j  laatste jaren in Engeland aan het onderwijs in de kunst-

nijverheid besteed, goede rente alwerpen. 
Tot mijn spijt kan ik vertier  niets vinden , wat mij 

der  vermelding waard toeschijnt, en ik begeef mij  dus 
naar , hier s nabuur. 

l de e afdeeling slechts ééne zaal in 
1 beslag neemt, maakt zij  ongetwijfeld een zeer  goeden 
i indruk . c zaal is met smaak in n stijl ge-
 decoreerd , en bij  deze decoratie neemt natuurlij k nit-
 gezaagd hout een belangrijke plaats in. Van de uit-

! stal kasten is bijzonder  veel werk gemaakt en bijna 
allen zijn in de karakteristieke e vormen ont-
worpen. 

Onder  de inzendingen noem ik in de eerste plaats 
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dc bronzen van C. F. Wourffel . Zij  stellen meest allen 
type, aan het e volksleven ontleend, voor, 
en zijn met een verwonderlijk e fijnheid bewerkt. e 

, die deze inzending bewaakte, verstond gelukkig 
een weinig , en uit de inlichtingen , die hij  zoo 
welwillend was, mij  te geven , begreep ik , dat deze 
beeldjes in was gegoten worden, waardoor  het mogelijk 
is, een zoo wonderbaarlijk e fijnheid  te verkrijgen. r 
haartje van de paarden , zelfs de kleinste bijzonderheden 
aan dc klecding der  personen is te herkennen. Bij  het 
streven naar  volmaking in de details heeft men een 
goeden hoofdvorm tevens in het oog gehouden. 

t zilverwerk van Smirnoff is zoo mogelijk nog 
fijner  bewerkt dan het pas besproken bronswerk. e 
inktkoker  met dc kozakkcnslcde erop is een waar 
kunstwerk, dat menigeen bewonderd zal hebben. 

e keurigste uitstalling van dc e afdeeling 
is naar  mijne meening die van n Pcdrowitsch -

. t goud- en zilverwerk daar  tentoongesteld, 
munt uit zoo door  bewerking als door  stijlvoll e vormen. 

e „émaux cloisonnes"  en het filigraanwcrk  zijn aller-
voortreffelijkst . e vertegenwoordiger  der  firma  ver-
toonde mij  een gouden schaaltje, waarover  ik meende 
dat een witdamasten servet gelegd was. Bij  nader  on-
derzoek bleek dit servet echter  een geheel met het 
schaaltje uit te maken, en zeer  bedrieglijk in zilver 
nagebootst te zijn. Allerlei fraaie voorwerpen ziet men 
hier  in bonte verscheidenheid: lepels, servetringen, 
sigarenkokers, lucifersdoosjes, e heiligenbeel-
den , enz., alles keurig uitgevoerd. 

s van voorwerpen van malachiet kunnen 
hier  hun gading vinden. j  trekt de hard groene 
kleur  van dit mineraal niet bijzonder  aan , cn de tafel-
bladen ,. schoorsteenornementen en pendules kunnen 
mijn bewondering niet tot zich trekken. 

e firma  Soloniefif zond een collectie photographiën , 
die ons doen zien, dat ook deze kunst in -
land een groote hoogte bereikt heeft. Vooral dc schik-
king der  figuren geeft blij k van artistieken zin. 

Geborduurde hoofddeksels, die wel dc moeite der 
bezichtiging waard zijn, heeft dc firm a Sabiloff tc n 
ingezonden. Ook dc meubelen van g te St.-Peters-
burg zijn goed; zij  toonen, dat ook voor  meubilair  dc 
vormen der n best tc gebruiken zijn. 

Goede gedrukte wollen stoffen etaleert Guivatofski, 
cn dc meubelstoffen van Sapagnitoff zijn wel waard ze 
eens goed te bezien. Fraai bewerkt, en goed van 
teekening, zullen ze menigeen behagen. 

Smaakvolle tapijten van Batuchoff bedekken een deel 
van dc wanden. Zij  herinneren aan de beste oude 
voorbeelden. Tegen die tapijten komt het koperwerk 
van , waarbij  vooral dc e theeketels, 
de „samovars", dc aandacht trekken, goed uit. t 
not least"  noem ik het smeedwerk van Winkler  te 
St.-Petersburg, dat gerust met het beste van andere 
landen kan wedijveren. 

Voor  ik dezen brief sluit, kan ik niet nalaten nog met 
een enkel woord melding tc maken van tie fraaie eiken-
houten kamerbetimmering van dc firma  Bleesing tc 
Amsterdam, die dezer  dagen in de Nederlandsche 
afdeeling gereedkwam. Blijkens een daarbij  gevoegd 
Opschrift is het ontwerp, vervaardigd door  de heeren 
Posthumus s en Brcmmer, de vrucht van een 
onlangs uitgeschreven prijsvraag, door  het Genootschap 
„Architectur a et Amicitia "  uitgeschreven. Ontegenzeg-
lij k is deze betimmering de beste van de geheele Ne-
derlandsche afdeeling. Een gepaste soberheid is inacht-
genomen, cn er  is meer  naar  goede vormen dan naar 
rijkdo m van ornement gestreefd. k raad mijnen lezers 
aan, deze kamerbetimmering eens te gaan zien, dan 
zullen zij  ongetwijfeld , evenals ik , tot de overtuiging 

komen , dat Architectur a door  het uitschrijven van deze 
prijsvraag de vaderlandsche kunstindustrie zeer  aan zich 
verplicht heeft. 

E G OVE E N 
 EN . 
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Na voltooiing der  pijler s kon men met het aanbren-
gen van het hangwerk beginnen.  hoofdbestand-
deel daarvan maken de vier  groote staaldraadkabels 
uit , die 15  duim doorsnede hebben. Zij  zijn niet, 
zooals velen mcenen, gedraaid of gevlochten , maar  zij 
bestaan elk uit 5282 vlak naast elkaar  gelegen draden , 
waarvan telkens 278 stuks in een streng samengevat 
zijn en elke kabel dus uit 19 zulke strengen bestaat, 
waarvan één in het midden ligt, waaromheen weder  6 
soortgelijken liggen en deze laatste kern is weder 
omgeven door  12 evenzoo gevormde strengen. r 
dezer  strengen bestaat uit een enkelen doorgaanden 
draad, die ongeveer  een millioen voet, dat is bijna 
200 mijlen, lang is en van de eene verankering tot de 
andere 278 maal heen cn terug gelegd is. Aan de 
einden buigt zich elke streng om een sterk blok in 
den vorm van een hoefijzer, waarin zich voor  elke 
streng gleuven bevinden. c hoefijzers zijn weder 
met den verankeringsketting door  sterke bouten ver-
bonden. e 19 strengen zijn van buiten met een 
verticale draadlaag omwonden. n Augustus 1876 
werd de eerste draad van den Brooklynschen pijler 
naar  dien op de Newyorksche zijde gespannen. e 
draad was »/, duim dik en lag opgerold op een boot 
aan den voet van den Brooklynschen pijler . t eene 
eind van den draad werd door  middel van een kraan 
op den top van den pijler  gcheschen, toen voer  de 
boot met de draadrol naar  de Newyorksche zijde, 
waar  het andere eind op den pijler  aldaar  geheschen, 
over  een rol gelegd en daarna met de boot naar 
Brooklyn teruggebracht werd om, opnieuw op den 
Brooklynschen pijler  geheschen, over  een tweede rol 
gelegd en met het eerste eind verbonden te worden. 
Op deze wijze had men een over  rollen loopend touw 
zonder  eind vervaardigd , dat dienen moest om andere 
draden van den eenen pijler  naar  den anderen te stu-
ren. e ééne draad heeft alle anderen , en zelfs het 
geheele hangende gedeelte der  brug, op de voor  hen 
bestemde plaats gebracht. e rollen, waarover  het 
touw liep, werden door eene stoommachine bewogen. 
Aan den eersten draad werden verscheidene anderen be-
vestigd en over  de rollen getrokken, totdat een sterk 
koord vervaardigd was , hetgeen het vervoertouw (tra-
veller  rope) genoemd werd. Sommige werkzaamheden 
vereischten het heen-cn-weergaan van de werklieden 
langs dit vervoertouw cn, om den werklieden een goed 
voorbeeld te geven, was de werkbaas E. F. Farrington 
de eerste, die den halsbrekenden tocht waagde. Farring -
ton was, evenals de meeste werklieden, die tot het 
aanbrengen van het hangwerk aangenomen werden, 
een takelwerkmaker  en had reeds aan de hangbruggen 
van Cincinnati en over  den Niagarawaterval meege-
werkt. j  voer, op een klein plankje gezeten, dat, 
aan twee touwen bevestigd, die aan een katrol eindig-
den , op die wijze aan het vervoertouw hing, des namid-
dags van den 25 Augustus 1876 voor  de eerste maal 
van den eenen pijler  naar  den anderen, door  duizenden 
oogen gevolgd, die hem van de veerbooten en van de 
straten, aan de oevers van de pier  en van de daken 

der huizen nastaarden, onder  luid gejubel, over. n 
het midden tusschen beide pijler s aangekomen, nam 
Farringto n zijn hoed en zwaaide dien tot antwoord op 
den duizendvoudigen groet. n de nabijheid van den 
Newyorkschen pijler  gekomen, gaf Farrington den 
op den Brooklynschen peiler  postvattenden machinist 
een sein, dat de machine niet te snel werken en 
op het oogenblik van aankomst op den Newyork-
schen pijler  tot volkomen stilstand gebracht moest 
worden. e proefneming gelukte volkomen en onge-
deerd zette Farrington zijn voet op den top van den 
Newyorkschen pijler , waar  een gedeelte der  arbei-
ders hem afgewacht had. Na eenige minuten rust 
nam Farrington zijn zitplaats op het plankje weer  in, 
de machine werd opnieuw in beweging gebracht en 
de terugtocht ving aan. n van het dok 
in Brooklyn verkondigden, dat dc eerste proefneming 
geslaagd was. e tocht heen en terug had 22 minu-
ten geduurd. Toen Farrington , die een bescheiden 
man is en zich niet op den voorgrond stelt, van den 
pijler  op straat kwam , moest hij  zich met geweld aan 
de menigte onttrekken, die hem op dc schouders 
nemen en in triomf naar  het Bureau der s 
wilde dragen. 

t behulp van het vervoertouw werd het voetpad 
aangebracht, waarover  de arbeiders van den eenen 
pijler  naar  den anderen konden gaan.  voetpad 
bestond uit twee sterke koorden, waarop planken en 
een leuning bevestigd waren , bestaande uit twee dunne, 
op stijlen rustende koorden. Tegen het heen-en-weer 
schudden werd het voetpad door  een zoogenaamd 
stormkoord beschermd, dat aan een lager  gelegen 
plaats in de pijler s bevestigd en op het laagste punt 
van het voetpad daaraan verbonden was. Na voltooiing 
van het voetpad begonnen dc werkzaamheden voor  het 
aanbrengen van de hoofdkabels. Ter  plaatse, waar 
deze in de verankering bevestigd moesten worden, 
werden 'onder  een groot afdak op de Brooklynsche 
zijde trommels opgesteld van 32 voet in middellijn , op 
elke waarvan 32 rollen draad, elk ter  lengte van 
omstreeks 10 mijlen, gewonden werden. t staal-
draad werd aan de einden met schroefdraden voorzien 
en deze einden door  cilindervorminge stalen moeren 
met elkaar  verbonden. Om het materiaal tegen den 
invloed van vocht en tegen roesten te beveiligen, was 
het draad meermalen door  kokende olie gehaald en 
telkens gedroogd, om elke opvolgende olielaag dichter 
te maken. Na het opwinden van het draad op de 
trommels werden de hoefijzers in hunnen juistcn stand 
gebracht cn met het vastmaken der  strengen begonnen. 

t draad werd aan het hoefijzer  bevestigd , over  eene 
van een gleuf voorziene rol gelegd, waarop telkens de 
dubbele lengte van den kabel opgerold was. n be-
vestigde de rol aan het vervoertouw cn dit werd daarna 
in beweging gebracht. t vervoertouw trok de rol van 
den eenen pijlef naar  den anderen , het draad wikkelde 
zich af en werd in zulk eene positie gebracht, dat de 
draad aan den kabel kon vastgemaakt worden. e rol 
werd steeds gevolgd door twee arbeiders in een zoo-
genaamde wieg, die evenzoo aan het vervoertouw be-
vestigd was en die den machinisten en den regulateurs 
(dat zijn de lieden, die den draad bij  aankomst op de 
Newyorksche zijde bevestigen moesten) het sein te 
geven hadden, of de draad de juiste ligging had aan-
genomen. 

Op deze wijze werd de eene draad na den anderen 
heen-en-weergetrokken , totdat een streng gereed was, 
dan werden kleinere draden daaromheen geslagen, die 
de draden samenhielden, waarop weder  met de ver-
vaardiging van een andere streng begonnen werd. 
Nadat aldus 19 strengen aangebracht waren, legde men 

die te zamen en begon met het omwinden met de 
laatste draadlaag. t werk werd door  3 man ver-
richt , die staande in een wieg, welke aan den kabel hing 
en voortbewogen kon worden over  een op den kabel 
bevestigde rol , den buitensten beschermdraad om den 
kabel woelden. t duurde omstreeks 30 minuten om 
een draad voor  een der  strengen van Brooklyn naar 
New-York, om de hoefijzers, en naar  Brooklyn terug 
te leggen, en als het steeds schoon weder geweest ware, 
dan zouden de 21 duizend draden, waaruit de 4 kabels 
bestaan, in minder  dan een jaar  tijds gelegd zijn ge-
worden. r  elkaar  werden op een door  goed weder 
begunstigden werkdag 40 draden gelegd. Bij  vriezend 
weer  moest het,werk, zooals te begrijpen is, rusten. 
Zon en wind hadden ook een grooten invloed op het 
aanbrengen der  draden. 

e strengen moesten dicht aan elkaar  geschikt wor-
den , om een nadecligen invloed op haar  draagver-
mogen tc vermijden; en daar  door  warmte de draden 
langer  worden, gelijk door  koude korter , moest er 
zorgvuldig op gelet worden, dat de strengen allen 
juist even lang genomen werden , want als één korter 
dan de ander  genomen ware, zou de spanning in die 
ééne streng grootcr  moeten zijn, dan die in de langere 
strengen. c veranderingen in de temperatuur  zijn 
zóó afwisselend, dat de strengen nauwlijk s een uur 
lang dezelfde lengte behielden en daarom moest met 
het regelen der  lengte steeds gewacht worden, totdat 
noch warmte, noch wind, eenige uitrekkin g of schom-
meling der  strengen veroorzaakte. e aangewezen 
tijden tot het regelen waren gewoonlijk dc morgen- en 
avonduren bij  bewolkten hemel en windstil weder. r 
opnemingen der  ingenieurs werd vastgesteld, dat voor 
eiken graad verschil in temperatuur, de afwijkin g in 
lengte van dc strengen, '/a duim van hare door  be-
rekening gevonden normaallengte bedraagt, zoodat bij 
groote temperatuurswisseling de lengte op één dag 
meer  dan  duim verschillen kan. t blijk t niet 
alleen het bezwaarlijke van het nauwkeurig vaststellen 
der lengte van de strengen , maar tevens de noodza-
kelijkheid om dc uiterste zorg en nauwkeurigheid in-
acht te nemen, zoowel van de zijde der  ingenieurs, als 
van die der  werkbazen en werklieden bij  het vervaar-
digen van den grooten kabel, waarvan dc veiligheid 
van de brug, zoowel als het leven van hen die hun 
voet erop zetten, afhankelijk is. t leggen en rege-
len der  draden en strengen ving den 11 Januari 1877 
aan cn was op 15 October  1878 volbracht. 

Na voltooiing der  kabels ging men over  tot de ver-
vaardiging van het hangwerk, waaraan de rijweg be-
vestigd is. e hangtouwen, waaraan dc dwarsliggers 
van den rijweg hangen, werden met stalen halsbanden 
daarom verbonden cn omsluiten den kabel op gelijke 
afstanden. e banden zijn 5 duim breed, "/« duim 
dik cn aan het afhangend ondereind van oogen voor-
zien, waardoor  1 !/,-duims bouten gaan cn waaraan de 
oogen der  hangtouwen bevestigd zijn. t aanbrengen 
der halsbanden werd van de pijler s af aangevangen 
en naar  de verankeringen in het midden der  brug 
voortgezet, totdat alle banden aangebracht waren. 

a werden de hangtouwen bevestigd cn met het 
leggen der  draagbalken voor  den rijweg een begin 
gemaakt. 

e ondereinden der  zich het meest nabij  de pijler s 
bevindende hangtouwen werden naar  de openingen 
getrokken, die voor  de rijwegen in dc pijler s waren 
aangebracht, de draagbalken aan de hangtouwen be-
vestigd , en daarna losgelaten. e balk zweefde naar 
de bestemde plaats cn van den pijler  af werden er 
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planken opgelegd, waarop de werklieden konden staan, 
die het volgend paar  hangtouwcn aan den volgenden 
draagbalk moesten vastmaken. e draagbalken werden 
daarna aan elkaar  door  langsliggers en diagonale kruis-
balken verbonden, en met dezen arbeid voortgegaan, 
totdat alle draagbalken gelegd waren. 

t uitzondering van twee hangtouwcn , zijn deze 
steeds op gelijken afstand van elkaar; de twee, wier 
einden, nu eens dichtbij  elkaar, dan weer  meer  dan 
een voet van elkaar  verwijderd zijn, hangen in het 
midden van den kabel, en hunne verschillende onder-
linge afstand duidt het krimpen en rekken van den 
kabel bij  verandering van temperatuur  aan. n het 
midden van de brug zijn namelijk de zoogenaamde 
expansie- of uitzettingsgeledingen, die, bij  uitzetting of 
inkrimpin g van den kabel, op doelmatige wijze over 
elkaar  schuiven, zonder  dat daardoor  in den rijweg 
eene opening ontstaat. Elk deel van deze expansie-
geledingen hangt aan de beide genoemde hangtouwcn, 
en zoowel de planken van den rijweg, als de rails van 
den spoorweg, zijn zóó ingericht, dat zij , zonder  stoornis 
in het verkeer  tc veroorzaken, zich kunnen verschuiven. 

e rijwegen gaan op eene hoogte van 118 voet door 
de 31'/.. voet breede en 1201/.. voet hooge spitsboog-
vormige pijleropeningen. Tusschen den bovenkantsluit-
steen der  bogen en den top van de pijler s bevindt 
zich nog 30 voet metselwerk. Op de toppen der  pijler s 
rusten de groote gegoten-ijzeren zadels, waarin de 
kabels gelegd zijn. e zadels omsluiten den kabel 
onwrikbaar  en voorkomen het glijden en schuren der 
strengen, dat anders onvermijdelij k door  het rekken 
en krimpen der  kabels zou plaats hebben. 

e zadels rusten elk op 35 stalen rollen, die wederom 
op een ijzeren plaat rusten, over  welke zij  zich, bij 
beweging der  kabels door  temperatuursverschil, in voor-
en achterwaartsche richtin g bewegen kunnen. e zadels 
kunnen door  een reusachtige schroef opgeheven en 
neergelaten worden, voor  het geval, dat over  verloop 
van jaren de kabels zich mochten blijven uitrekken. 

e geschiedenis van de brug, het ontstaan van het 
ontwerp, dat aan de uitvoering voorafging en de reus-
achtige dieverijen, gedurende den twaalfjarigen bouw-
tijd , geven een sprekend bewijs van de politieke ver-
dorvenheid in den Staat New-York, gedurende het 
laatste tiental jaren. e vader  van den grooten spe-
culant was, zooals iedereen weet, dc beruchte New-
yorksche stedelijke gauwdief en democraat, „Bosz" 
Willia m . Tweed. j  verbond zich met de hoofden 
van den toen zoo invloedrijken g in Brooklyn, 
Willia m C. , James S. F. Stranahan, y 
C. , Thomas a en anderen, om onbe-
schaamd over  de gelden te kunnen beschikken, die
door  den bouw van een brug over  dc , 
waarnaar  sedert vele jaren door  het publiek verlangend 
was uitgezien, in omloop zouden komen. 

Tweed stelde in 1867 in de wetgeving van den Staat 
een besluit vast tot het oprichten van de Brooklynbrug-
Compagnie. j  zelf, y en , waren onder 
de stichters van de Compagnie in de wet genoemd. 

y was toen nog een tamelijk onbeduidende con-
tractant, die vóór omstreeks 15 jaren, nauwelijks met 
laarzen aan de voeten, naar  Brooklyn gekomen was. 
Nu bezit hij  verscheidene milliocnen, en terwij l hij  mede-
lid en vice-president van de brugdirectie was, zijn 
ongeveer  5 millioen dollar  van de voor  den bouw 
toegestane gelden gestolen. e Compagnie, die door 

de wetgeving van 1867 in het leven was geroepen, 
bestond tot 1875, in welk jaar  de wet zóó veranderd 
werd, dat de aandeden der  Compagnie door  de steden 
New-York en Brooklyn overgenomen, en de bouw 
door  een door  de stedelijke overheden te benoemen 
bestuur  voltooid kon worden. e Twecdsche Com-
pagnie toch was de ergerlijkste bedriegerij', en het 
zou haar  nooit gelukt zijn zóó het vertrouwen van 
het publiek te winnen, dat het de aandeelen in de 
onderneming gekocht zou hebben. Na den val van 
Tweed en nadat zijne dieverijen in New-York aan het 
licht gekomen waren , beijverde zich de stedelijke -
rin g van New-York, de brugge-dieverijen te onder-
zoeken. Een speciale commissie nam den Ex-Bosz, 
die reeds veroordeeld was en in de gevangenis zat, 
in het verhoor. j  had niets meer  te vreezen en 
sprak dus ronduit , en het scheen hem zelfs genoegen 
te doen, zijn vroegere mededieven, die nog als vrij e 
heeren rondwandelden , en zich in liet genot van hun 
geborgen buit verlustigden, uit te kleeden. 

Onder andere bekende hij  het volgende: k bezat 
420 aandeelen in de Brug-compagnie, waarop ik onbe-
duidende afbetalingen gedaan had. Toen ik in den 
Senaat was, verlangde een der  senatoren van mij , dat 
ik den Newyorkschen Gemeenteraad zou trachten over 
te halen, om 1 millioen dollar  voor  de brug toe te 
staan. Een collega van het gemeenteraadslid, met 
wien ik sprak, zei mij , dat het geld zou toegestaan 
worden, als de bestuursleden voor  hun stem betaald 
werden. k vroeg hem hoeveel noodig zou zijn om 
den Gemeenteraad om te koopen, waarop hij  ten 
antwoord gaf: 55 a 65 duizend dollar. 

k heb den president van den Gemeenteraad het 
geld gegeven en hij  heeft het verdeeld. e reden, 
waarom ik den Gemeenteraad omgekocht heb, was , 
in de mogelijkheid te zijn, den bruggebouw te con-
troleeren. t wetsartikel, dat ik doordreef, bepaalde , 
dat als een aantal personen voor  500,000 dollar  toekende, 
men de geheele brugzaak: uitgaven , inkomsten en leve-
ranties , in handen kreeg. Als ik mij  goed herinner, 
had een man, die 10 aandeelen nam , evenveel over  de 
brug te zeggen, als de geheele stad New-York met 
haar  anderhalf millioen inwoners. e hoofdbeambte 
van de brug, die de werken beheerde en de inkoopen 
deed, zou 15 percent van de gezamenlijke kosten tot 
vergoeding bekomen. y had het geld voorge-
schoten , om de wetgevers te Albany te bewerken, en 
daarom maakten wij  hem tot hoofdbeambte. Naar  de 
toenmalige berekening zou de brug 6 millioen dollar 
kosten, en y zou dus 900.000 dollar  bekomen 
hebben.  betaalde voor  de 420 aandeelen, die 

 nam; ik heb ze later  echter  weer  op zijn naam 
overgeschreven." 

e Brooklynsche Gemeenteraad werd evenzoo om-
gekocht, maar  niet rechtstreeks door  Tweed. j 
werd nog sluwer  te werk gegaan, dan in New-York, 
want men weet totnutoe nog niet, wie het geld ver-
deeld of wie het bekomen heeft, maar  het is een feit, 
dat een aantal geheimzinnige scharrelaars, die toen in 
den Brooklynschen Gemeenteraad zaten, toentertijd 
plotseling zeer  vermogend zijn geworden. 

t onderzoek, door  de Newyorksche Gemeente-
raads-commissie ingesteld, heeft niets aan het licht 
gebracht, evenmin als dat, hetwelk door  eene burger-
commissie in Brooklyn werd ondernomen. e ex-
majoor  Schroder  speelde bij  het Brooklynsche onder-
zoek een uitstekende rol. j  kondigde met veel 
ophef aan, dat hij  de spitsboeven nu wel krijgen zou. 

e boeken werden nagezien en men bevond, dat 

28 Juli 1883. E . 287 

daarin een grenzelooze verwarrin g heerschte, dat er 
in uitgekrabd en vervalscht was, dat contracten en 
rekeningen ontbraken, dat de rekeningen niet sloten, 
enz., maar  de heer  Schroder, de groote hervormer 
en geroutineerde zaakkundige, kon of wilde zijn be-
lofte, om de dieven tot verantwoording te roepen, 
niet vervullen. t feit werd geconstateerd, dat in 
de overeenkomst tusschen Tweed en , waarbij 
de laatste 15 percent van de bouwkosten zou ontvan-
gen , het getal 15 uitgekrabd en door  5 vervangen 
was, maar  Schroder  en zijne burger-commissie kon-
den maar  met geene mogelijkheid de vervalschers in 
handen krijgen. r  zijn Schroder  en , — 
naar  christelijk gebruik : 1 lebt uwe vijanden lief en doet 
wel dengenen, die 11 haten — de beste vrienden ge-
worden , en tot belooning van zijn ijver  in het vervolgen 
van het misdrijf , werd Schroder  tot controleur  van 
Brooklyn , later  tot majoor  en eindelijk tot raadslid 
bevorderd. e oppositie van de e parti j 
tegen de spitsboefachtige pers van den Brooklynschen 

, was het fraaiste spiegelgevecht en berustte op 
vantevoren gemaakte afspraken. e Brooklynsche spits-
boeven hebben hunne sluipgangen zoo netjes verborgen 
gehouden en zij  hebben zooveel geld en invloed, dat 
niemand hunne schurkenstreken kan aantoonen , terwij l 
zij  iedereen, die wellicht daartoe instaat zou zijn, 
financieel ruïneeren en zedelijk uit Brooklyn verbannen 
konden. Zij  hebben alles in hunne macht; de pers, 
de politie, het gerecht, de juries , het staatsbestuur, 
alles is van hen en hunne politieke werktuigen met 
„Bosz" c n aan het hoofd, afhankelijk en 
aan hen dienstbaar; om die reden zijn totnutoe alle 
pogingen, om den dieven hun gerechte strafte doen 
ondergaan, zonder  gevolg gebleven en lachen zij  in 
hun vuistje, als hunne boevenstreken openbaar  worden. 

Onder de weinigen , die, als medeleden van de brug-
directie , eerlijk waren en reine handen behielden, 
waagde de ex-controleur  Steinmetz van Brooklyn het, 
op te treden tegen het oponthoud van den bouw en 
de knoeierijen van s werktuigen met ver-
schillende leveranciers en contractanten. y had 
de onbeschaamdheid, den heer  Steinmetz, die met 
getallen bewees, dat hij  waarheid sprak, voor  een 
ellendigen volksvriend uit te maken, die de gunst dei-
werklieden en der  kiezers voor  zich zocht te winnen, 
en toen Steinmetz voortging de sluikerijen van de 
Edgemoor n Company, die het staal voor  het 
liangwerk leverde, aan het licht te brengen, kwam 

y op zekeren dag in het bureau van den secre-
taris der  brug met gebalde vuisten op Steinmetz los en 
dreigde hem, den invalide met slechts één been, 
dood te slaan, wanneer  hij  den mond niet hield! s 
Barnes, die een courant oprichtte om den g het 
masker  af te werpen , werd door  de e bende 
van de pers,  en
als een verachtelijke bedrieger  en schoft betiteld, maar 
op zijne bewijzen, dat de brug voor  diefachtige 
staatkundigen een ware goudmijn was, antwoordde het 
door  de stad Brooklyn jaarlijk s met 60,000 dollars 
gesubsidieerde personeel van de pers met geen enkel 
woord, en Barnes moest zijne poging, den g te 
bestrijden, opgeven , nadat hij  1 50,000 dollar  bij  zijne 
courantenonderneming als boete had laten zitten. Tal-
rijke  inlichtingen over  de brugbedriegcrij  in de New-
yorksche couranten hebben tegen de dieven evenwei-
nig, uitgericht en nu is het, op den dag van de ope-
ning der  groote brug, belangrijk , enkele getallen en 
dagteekeningen aan te halen, die onweerlegbaar  den 
grooten diefstal bewijzen. 

Uit de boeken van het bestuur  der  brug is niet na te 
gaan, hoeveel geld voor  het aanschaffen van graniet, 
tegels, ijzer, staal enz. is uitgegeven, en men vindt 
na nauwkeurig onderzoek, dat slechts de som van 
3,808,360.29 dollar  aan materieel uigegeven is. Voor 
arbeidsloon en jaarwedden werd ongeveer  3 millioen 
dollar  uitgegeven; voor  de rest van 9 millioen dollar, 
die door  dc handen van y en zijn medehelpers 
gegaan is, heeft men geen betrouwbaren wegwijzer. 

Aan granietleveranciers zijn volgens de boeken 
2,118,196.90 dollar  betaald en wel aan: 
Bodwell Webster  &  Co. 36,' 63-63 dollar. 

Granite Co. 19,031.94 „ 
2e contract 535-594-83 

Cape Ann Granite Co. 74,840.83 „ 
Collins „  325453-17 
Pierce, e &  Co. 151,929.66 „ 
Pierce & e 6,863.33 „ 
John T. e $$77-92 
Beatie & r  20,087.98 „ 
John Beatie 11,032.05 „ 

e d Granite Co. 14,880.52 „ 
John Wexoit &  Son 10,841.11 
Jos. Brennen 8,522.04 „ 
C. J. l 4.51770 „ 
C. P. n 611.82 „ 
Concord Granite Co. 45,318.35 „ 
Eagle Ouarry Co. Assignees 2,260.00 
C. C. Burril l 2,200.00 „ 
Verschillende firma's  22,160.00 

te zamen 2,118,196.90 dollar. 
Bovengenoemde staat werd door  den Secretaris 

Quintar d aan de boeken ontleend en als „accoord" 
vermeld, maar  als men zich de moeite geeft, de ge-
tallen op te tellen, vindt men een kleine fout van 
slechts 800.000 dollar  (2 millioen gulden), want de 
totale som bedraagt slechts 1,318,196.90 dollar. 

Bij  de meeste der  genoemde granietfirma' s is , 
als stille of als medewerkend vennoot, deelgenoot ge-
weest, volgens aanwijzing bij  de Bodwell Granite Co. 
in e en Pennsylvanië. Wanneer  aan y ge-
vraagd wordt, wie eigenlijk de firma's  Bodwell, Pierce, 

e &  Co., de Collins Granite Co., de Cape Ann 
en andere granietleveranciers zijn, zegt hij : t is in 
dc boeken van de Brug-directie te zien." j  weigert 
standvastig op tc geven, uit welke personen die firma's 
bestaan. Gaat men dan naar  den Secretaris der  brug 
en vraagt men dezen, wie de granietleveranciers zijn, 
dan blijkt , dat hij  het niet weet of het niet zeggen 
wil , doch in dc boeken is er  niets van te vinden. 
Namen zijn er  niet in aangegeven. , die 
uitgerekend hebben, hoeveel graniet bij  den bouw 
verbruik t is, beweren, dat de hoeveelheid belangrijk 
minder  is, dan die, welke in de boeken wordt genoemd. 

Generaal Egbert E. Viele, een bekend ingenieur  en 
zaakkundige, die in 1872 van één der  brugdirec-
teuren de opdracht kreeg, het volume van het op de 
dokken in Brooklyn en New-York aanwezige graniet 
voor  de pijler s te berekenen, begon 's morgens vroeg 
met zijn arbeid, maar  kreeg hem dien dag niet gereed, 
en toen hij  den volgenden morgen zijn werk wilde 
voortzetten, bevond hij , dat de te voren regelmatig 
opgestapelde steenen gedurende den nacht in een 
ruwen hoop door  elkander  gestort waren, zoodat het 

,hem niet mogelijk was de berekening ten einde te 
brengen, zonder  dat de steenen weder  samengevoegd 
werden. e was een groote macht van werkvolk 
noodig, die y evenwel niet tot zijn dienst wilde 
stellen, en toen Generaal Viele hem vroeg, wie den 
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werklieden gelast had, de steenen gedurende den nacht 
door  elkaar  te werpen, antwoordde , dat hij 
het niet wist. 

Generaal Steinmetz, die evenzoo zaakkundige was 
en tevens architect, heeft meermalen in zittingen van 
de directeuren, in courantartikelen en vergaderingen 
en eens in een voordracht in den „Spread the light 
club"  in Brooklyn verklaard, dat het in de brug ver-
werkte graniet niet de helft kostte van de sommen, 
in de boeken daarvoor  aangeduid, en hield staande, 
dat y de eigenlijke granietleverancier  geweest 
was. e tegenwoordige hoofdingenieur  der  brug , 
Washington A . , ofschoon in allen deele een 
bekwaam zaakkundige, is geheel op de hand van 

y en van den Brooklynschen . j  wei-
gert steeds aan te geven, hoeveel graniet werkelijk bij 
den bouw verbruik t is, ofschoon hij  op zijn tij d zeer 
nauwkeurig berekende, hoeveel graniet gebruikt moest 
worden. e som , die hij  voor  graniet begrootte, is met 
 milliocn dollars bij  de leveranties overschreden. e 

dit mogelijk was, wil g niet aantoonen. j  is 
in alles terughoudend en weigert steeds te spreken 
met berichtgevers en anderen, die hem over  de kosten 
der brug inlichtingen vragen. t valt niet te ont-
kennen , dat met het sluiten van graniet-contracten par-
tijdi g gehandeld werd, dat de aanbiedingen der  minste 
inschrijvers, zonder  in aanmerking te komen, terzijde 
werden gelegd en dat in de boeken de uitgaven voor 
graniet hooger  aangegeven werden, dan zij  inderdaad 
waren. 

e bij  het sluiten van contracten gehandeld werd, 
blijk t uit de verklaringen van vele leveranciers. e 
contractant Charles Guidet, uitvinder  van het bekende 
Guidet's .straatplaveisel, zegt, dat de Bodwell Granite 
Co. steeds de leveranties verkreeg, ook als andere 
firma's  voor  lager  prijzen hadden ingeschreven. 

Ook is het gebeurd, dat contractanten, die lager  prij -
zen bedongen hadden, hoogere sommen uitbetaald 
kregen. Zoo hadden Pierce, e &  Co. voor  een 
contract 93,541.50 dollar  gevorderd, maar  het contract 
werd, ofschoon niemand wil weten wanneer  en waar, 
op 105,300 dollar  veranderd, en de leveranciers — waar-
schijnlijke r  evenwel de dieven en vervalschers, die het 
contract veranderden — bekwamen 11,758.50 dollar 
meer, dan waarvoor  oorspronkelijk ingeschreven was. 

d men Guidet's aanbod aangenomen, dan zouden 
voor  deze leverantie 12,285 dollar  gespaard geworden 
zijn. Behalve Guidet hadden nog vier  andere solide 
firma's , d en , Nolan en . Grath, 
John Beattie en de Cohite Granite Co., lager  voor  de 
aangevraagde leverantie ingeschreven, maar  ook hare 
aanbiedingen kwamen niet in aanmerking. Bij  een 
tweede contract met Pierce, e &  Co. werd de 
prij s van 61,916.40 dollar  op 63,336 dollar  verhoogd 
en een leverancier  afgewezen, die 15,135.52 dollar 
lager  inschreef. 

Bij  twee andere contracten met Pierce, e en Co. 
zouden 13,598.22 dollar  bespaard zijn geworden, als 
de lager-inschrijvenden in aanmerking waren gekomen. 

t de e Collins Granite Co. werd een 
contract van 222,975 dollar  gesloten, terwij l Elli s en 

h slechts 182,490.05 verlangden, en als er  geen 
roovers en bandieten in de e geweest waren, 
zouden 40,484.15 dollar  bespaard zijn. t de Bod-
well Granite Co., wiens eigenaar y was, wer-
den 8 verschillende contracten gesloten, en het daarbij 
gepleegde bedrog heeft de uitgaven voor  graniet in het 
geheel met 194,351.79 dollar  (485,879.47 gulden) 
nutteloos verhoogd. 

Op elk contract zijn in het gedrukte formulier  de 
woorden ingevoegd: e directeuren behouden aan 

zich het recht elke aanbieding, geheel of gedeeltelijk , 
i aan te nemen of te verwerpen."  Op grond van deze 
 clausule was het y en zijn parti j  mogelijk, 
 zich en hunnen makkers het grootste deel van den 
j  vetten buit te verzekeren. 

t heimelijk sluiten van contracten is steeds van het 
uitvoerend bewind der  directeuren uitgegaan, en dit 

 bewind bestond steeds uit y en zijn partijgc-
 nooten, die tot dit doel door  den nu gestorven pre-
sident y C. , den stamvader  van al die 
knoeierijen en den Brooklynschen , benoemd 
waren. Een verslag over  de zittingen van het uitvoe-
rend bewind is wel gegeven, doch over  de contracten 
is in dit verslag niets te vinden en in de openbare 
zittingen der  directeuren, die slechts schijnvertoo-
ningen waren, teneinde het publiek zand in de oogen 
te strooien, werden de contracten altij d slechts ter-
loops aangeroerd en zoo vluchtig mogelijk daarover 
heengeloopen. 

Bij  het sluiten van ijzer- en staaleontraeten is even-
zoo naar  vermogen gestolen en bedrogen. Volgens 
de boeken werd voor  ijzer  , staal en draad in 't geheel 
805,116.79 dollar  uitgegeven en daarvan bekwamen 
John A . s Sons, die in Trenton groote ijzer-
fabrieken bezitten , 145,581.15 dollar  en d , 
die thans in Sing Sing zit, 659,535.64 dollar. h 
was deelhebber  in de zaak van Abram S. t en 
Edward Cooper, Peter  Cooper's schoonzoon en zoon, 
alsook een boezemvriend van y C. . 

t was medelid van de , toen het con-
tract met h tot levering van staaldraad voor  de 
hangkabels gesloten werd. e rekeningen voor  ijzer-
en staalleveranties bevinden zich in nog veel grooter 
verwarring , dan die van de granietcontracten, en het 
is nog moeilijker  daaruit wijs te worden. Op welke 
schandelijke, zoo niet misdadige wijze, de boeken bij -
gehouden werden, bewijst bijvoorbeeld een post, lui-
dende aldus: 

„Baar aan ijzerwerk door  den hoofdingenieur  besteld 
10,075.16 dollar" . 

Aldus bestelt de hoofdingenieur  voor  10000 dollar 
ijzerwerk , de penningmeester  betaalt daarvoor  en uit 
de boeken blijk t niet, waarin dat ijzerwerk bestond, 
wie het maakte en wie het geld ervoor  gekregen 

j  heeft. e posten komen bij  dozijnen in de 
j  rekeningen van den penningmeester  voor. h heeft, 
 zooals algemeen bekend is, slecht staaldraad geleverd, 

j  dat aan de gestelde vereischten van sterkte niet vol-
j  deed; en toen de ingenieurs vreesden, dat de kabels, 
j  waarin het draad reeds verwerkt was, niet sterk ge-
 noeg zouden zijn, werd de middellij n van de kabels 

j  met verscheidene duimen versterkt en het gewicht 
 natuurlij k hierdoor  belangrijk verhoogd. Wegens wis-

j  selvervalsching en andere misdaden, werd , 
die bovendien een vroom kerkbroeder  en medelid van 
de Plymouth-gemeente was, voor  tal van jaren naar 
de gevangenis gezonden. e prijzen , die hij  voor  zijn 
slecht draad betaald kreeg, waren hooger, dan die van 
andere fabrikanten. Een andere vereeniging van 
staalleveranciers, die met y en y onder 
één hoedje speelden, was de Edgemoor n C". , 
waarmede een bijzonder  gunstige overeenkomst ge-
sloten werd, doch die de Compagnie evenwel verbrak, 
omdat de prijzen van ruw ijzer  intusschen gestegen 
waren. 

All e pogingen van verschillende rechtschapen, eerlijke 
directeuren, die verlangden, dat de overeenkomst aan 
een ander  overgedaan en de Edgemoor  C" . tot be-
taling der  vastgestelde boeten verplicht zou worden, 

28 Juli 1883. E . 289 

bleven zonder  gevolg. e Edgemoor  C" . vertraagde 
haar  levering bijna twee jaren , totdat de prijzen van 
het ruw ijzer  weder  gedaald waren, en maakte zich 
toen op al haar  gemak gereed, haar  staal te leve-
ren. y en y verschoonden het verbreken 
van het contract langen tij d met de bewering, dat de 
aanschaffing van nieuwe machines, de buitengewone 
vormen der  staven enz., zooals zij  voor  de brug noodig 
waren, het vasthouden aan de bepalingen van het 
contract tot een bepaalde onmogelijkheid gemaakt had-
den. r  de vertraging, die de Edgemoor n C" . 
veroorzaakte, hebben de belastingschuldigen van New-
York en Brooklyn in de betaling der  renten wegens 
brugschuld , meer  geld moeten wegwerpen, dan een 
der granieten opritten gekost heeft. e met de Com-
pagnie gesloten contracten beliepen nagenoeg 1,000,000 
dollar. Zij  beriep zich erop , dat de Cambria n C" , 
die haar  het gietstaal leverde , hare verplichting niet 
nagekomen was en dat zij  dus niet vroeger  had kun-
nen leveren. t is evenwel een feit, dat de onder-
nemers der  Edgemoor  C" . met die der  Cambria C" . 
één zijn en nauw verwant en vermaagschapt aan de 

e Bodwell Granite C". , waarvan , 
toen hem daarop gewezen werd, voorgaf nooit ge-
hoord te hebben. n hoofdingenieur g werd 
evenzoo een deel der  schuld aan de vertraging der 
staallevcrantie verweten, want hij  had, toen het be-
sluit genomen was, het hangwerk uit staal inplaats 
van uit ijzer  te vervaardigen, de plans niet bijtijd s 
veranderd; en om deze en andere dergelijke verzuimen 
had r , van Brooklyn , s ontslag 
geëischt, maar  dc g was machtiger, dan de heer 

w meende en g bleef. Wegens zijn deelge-
nootschap aan de firma  J. A . s Sons , kon 

g ook niet vervolgd worden, want hij  had, 
toen de e het besluit nam, dat geen bij  de 
brug geëmplooieerde in eenige leverantie betrokken 
mocht zijn, de aandeden, die hij  van zijn vader  ge-
kregen had, aan zijne moeder, de weduwe van den 
overleden eersten hoofdingenieur, overgedragen. 

Voor tegels, metselwerk enz. is in de boeken 
514,562.25 dollar  genoteerd, cn wel in sommen van 
4.90 tot 100,000 dollar. n zijn volgens op-
gaaf 48,184.82 dollar  voor  zand uitgegeven, ofschoon 
uit de uitgravingen voor  de fundeeringen der  pijler s 
17,500 kubiek voet zand uitgegraven werd, eene 
waarde vertegenwoordigende van 8000 dollar. t 
zand zou verkocht geworden zijn, maar  in de boeken 
bevinden zich slechts 10 kleine posten van te zamen 
230.25 dollar, die voor  zand ontvangen zijn. t 
zand was bijzonder  geschikt voor  bestrating en het is 
waarschijnlijk , dat Brooklynsche contractanten het 
voor  een spotprijs of voorniet bekomen hebben, of 
dat het zand, voor  de brug gebruikt, en het grootste 
deel van den post van 48,182.82 dollar  gestolen is. 
Voor  bouwmateriaal werd buitendien 514,562.25 dollar 
berekend, en geen deskundige heeft totnutoe kunnen 
berekenen, waar  dit zoogenaamde bouwmateriaal eigen-
lij k gebleven is. Voor  kalksteenen werd, volgens 

s brief van  Juni 1872, 171,277.09 dollar 
uitgegeven, die echter, zooals later  ontdekt werd, 
niet meer  dan 124,152.85 dollar  waard waren, en dus 
47.124.24 dollar  te veel gekost hebben. n het ge-
heel werd voor  607,704.28 dollar  geboekt. Generaal 
Steinmetz evenwel verklaart , dat de helft van deze 
som voor  de bij  den bouw te gebruiken kalksteenen 
voldoende zoude geweest zijn, en dat de gewelven der 
opritten niet, zooals voorgeschreven was, met kalk-

steenen, maar  met gewone kiezel en puin gevuld 
waren. 

e contractanten Noone & n te , Ul-
ster  County N.-Y., die voor  zoogenaamd geleverde 
kalksteenen 432,509.23 dollar  verkregen, stonden tot 

y & , bij  den bouw van het d 
reservoir, waarbij  de stad Brooklyn voor  omstreeks 
1,000,000 dollar  afgezet werd, in het nauwste ver-
band. Voor  bouwhout staat 376.f45.31 dollar  geboekt. 

n hebben y & y voor  46,915.66 
dollar  geleverd; de door y gestichte New-York 
en Brooklyn Zaagmolen- en . voor  34,686.81 
dollar; de staatkundige Albert Ammerman (ook het 
werktuig van ) voor  84,122.53 dollar; en de 
firma . A . Wilder  Sons &  Co. voor  80,414.28 dollar. 
Voor  de goede diensten , die Ammerman aan y 
bewees, werd hij  in 1881 tot stedelijk controleur  van 
Brooklyn bevorderd, en ofschoon democraat, dicteerde 
hij , al naardat men zulks verlangde, de rcpublikeinsche, 
zoowel als de democratische benoemingsvoordrachten. 
Eppinger  & l leverden zoogenaamd voor  26,91 5.57 
dollar  bouwhout. l is een der  aandeelhouders van 
de s Bodwell Granite Co. — A. C. , 

s deelgenoot in zaken, heeft aan de brug 
zand , machines , meubelen , tapijten enz. tot een bedrag 
van 9367.85 dollar  verkocht. c meubelen en tapijten , 
die volgens opgaaf 5867.85 dollar  kostten, zijn even-
wel nauwlijk s 500 dollar  waard. e kleinigheden voor 
reisgeld, ontbijt enz. voor  directeuren, bedragen dui-
zenden, maar  ioopen onder  de groote dieven-rekeningen 
bijna niet in het oog. 

e advocaten-firma van president y kreeg, 
van het voor  proceskosten uitgetrokken bedrag van 
34,811.36 dollar, zonderling genoeg, slechts 9186.22 
dollar  cn de Brooklynsche Eagle, het privaat eigen-
dom van , voor  leverantie van boeken en 
schrijfmateriaal 4397.07 dollar. 

e onderstaande tabel bevat een nauwkeurige op-
gaaf van het gewicht der  brug, van hare afzonderlijke 
deelen en van de lasten, die zij  bestemd is te dragen, 
waarbij  valt op tc merken, dat de gezamenlijke sterkte 
der vier  kabels voor  elke 170,000  per  vierkanten duim 
doorsnee-oppervlakte op 98,487,120 11: geschat wordt. 

Gewicht van het hangwerk. 
Tusschen de verankeringen 3.460 voet 6,620 tons 

„  „  pijler s 1,545 voet . . 3,050 „ 
rijweg door  de kabels gedragen 

1,297 voet 2,340 
gedragen door  de dwarsbalken 248 v. 710 „ 

Gewicht der  hangtouwen. 
Tusschen de verankeringen . . . 1,180 „ 

„  „  pijler s 560 „ 
gedragen door  de kabels . . . . 560 „ 

Gewicht der  kabels. 
Tusschen dc verankeringen . . . 3,460 „ 

„  pijler s 1,600 „ 
Gewicht van dc houtwerken der  rijwegen. 
Tusschen de verankeringen . . . 2,760 „ 

„  „  pijler s 1,230 „ 
gedragen door  de kabels . . . . 1,030 „ 

„  „  „  dwarsbalken . . 200 „ 
Gewicht van stalen en ijzeren rails. 

Tusschen de verankeringen . . . 660 „ 
„  pijler s 300 „ 

gedragen door  dc kabels . . . . 250 „ 
„  „  „  dwarsbalken . . 50 „ 

Bl i jven d totaal gewicht. 
Tusschen de verankeringen . . . 14,680 „ 

„  pijler s 6,740 „ 
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gedragen door  de kabels . . . . 5,760 
.. „  „  dwarsbalken . . 960 

Belast ing door  passagiers en voertui 
Tusschen de verankeringen . . 3,100 

„  pijler s 1,380 
gedragen door  de kabels . . . . 1,160 

„  „  dwarsbalken . . 220 
Gezamenli jk gewicht en belast ing 

Tusschen de verankeringen . . . 17,780 
„  „  pijler s 8,120 

gedragen door  de kabels . . . . 6,920 
,. .. „  dwarsbalken . . 1,180 

tons 

gen. 

Te zanten . 
Aanvang van den bouw  Januari 
lengte van de spanningsbreedte. . 
totale lengte van de brug 
breedte van de brug 
diameter  der  kabels 
lengte van het draad in de kabels. 

„  „  de enkele draden in de 
strengen der  kabels 3,679 

gewicht der  kabels
hoogte der  pijler s 278 
hoogte van den rijweg boven het 

midden der  rivier 
helling van den rijweg uit den 

verticaal 
op de 

34,000 
1870. 

1.595 7» 
5,989 

85 
, 

14.361 

'35 

100 

tons 

voet 

duim 
mijlen 

voet 
tons 
voet 

e n waren bij  den bouw van de brug, zooals 
overal, waar  de staatkundigen de hand in het spel 
hebben, hooger  dan bij  andere ondernemingen onder 
vereenigd particulier  beheer; ook is door  de e 
rijkelij k voor  dc nagelaten betrekkingen der  bij  den 
bouw verongelukten gezorgd. 

t getal ongelukken was intusschen, de groote 
gevaren en den aard van het werk in aanmerking ge-
nomen, naar  verhouding niet groot. 

Buiten de in de caissons verongelukten, zijn ver-
scheidene werklieden van het hangwerk gevallen en op 
de plaats dood gebleven. e werklieden James Gar-
rit y en John French stortten van een hijschmachine 
en bleven oogenblikkelijk dood. Wra. y viel 
van den Brooklynschen toren en kwam daarbij  om. 
Thomas s brak bij  een val de knieschijf en be-
kwam andere verwondingen. Willia m s bekwam een 
verwonding aan de ruggegraat en Cornelius h werd 
cvenzoo bij  een val zwaar  verwond. Twee arbeiders , 

d en . Cann, stortten van den Brooklynschen 
toren en vonden hun dood. Een van hen viel van 
een hoogte van 210 voet. John Elliot t viel van den 
Newyorkschen toren van een hoogte van 240 voet. 
Vier  andere werklieden kwamen op verschillende wijzen 
om het leven. Een groot aantal kleinere ongelukken 
kwam bovendien voor, maar  de meesten, wien een 
ongeluk trof , ontkwamen op de wonderlijkste wijze 
aan ernstige verwondingen. Bij  het schilderen van de 
brug vielen vele ongelukken voor, en nog niet lang 
geleden viel een jeugdig man van een der  draadtouwen 
en bleef terstond dood. Behalve den brand in den Brook-
lynschen caisson, waarbij  niemand omkwam, is slechts 
één ernstig ongeluk bij  den bouw voorgevallen en dit 
bestond daarin, dat op 19 Juni 1878 op de New-
yorksche verankering een der  strengen van den zuide-
lijken kabel van het hoeiijzer  losbrak en met bliksem-
snelheid over  de huizen in Water- en Southstreet van 
den Newyorkschen pijler  in de rivier  sloeg. Verschei-
dene werklieden werden daarbij  zwaar  verwond en één 
verloor  het leven. 

Op den Brooklynschen pijler  brak eens een kraan 
doormidden en daarbij  kregen verscheidene werk-
lieden verwondingen. — Vóór alle andere lichaamsver-
wondingen en verliezen aan menschenlevens moeten 
de ongelukken vermeld worden, die den hoofdinge-
nieur  en zijn zoon en opvolger, den beiden , 
overkwamen. 

e oude g kwam, zooals reeds gemeld is, 
door  een verwonding aan den voet om het leven cn 
dc tegenwoordige hoofdingenieur, die door  zijn ver-
blij f in den Brooklynschen caisson voor  geheel zijn le-
ven aan alle leden verlamd werd, ligt sedert tal van 
jaren op het ziekbed. 

n bezitters van het kapitaal, maar  hoofdzakelijk 
den arbeiders wordt door  zulke ongelukken steeds op-
nieuw het argument in herinnering gebracht, dat de 
ontwikkelde denkers onder  de arbeiders tegen de be-
wering aanvoeren: dat de kapitalist voor  zijne risico 
(die hij  bij  zijn zaken loopt) en voor  de ontberingen, 
die hij  zich door  het opleggen van kapitaal getroost, 
tot een groot deel van de winst ook gerechtigd is. 

e risico van den werkman is bij  alle werken ten 
allen tijde duizendmaal grooter, dan die der  kapita-
listen, want de arbeider, 'tzij  hij  met het hoofd of 
met de handen werkt, stelt leven cn gezondheid in 
gevaar  om een loon te verdienen, dat hem nauwlijk s 
voor  den honger  bewaart en hem geen menschwaardig 
bestaan verschaft, terwij l de kapitalist niets in de waag-
schaal stelt, dan de winst van een kapitaal, dat niet 
hij , maar  de werklieden voortgebracht hebben, en dat 
den arbeiders door  slimme, onverstandige en onrecht-
vaardige wetten en door  niet verboden handgrepen 
afhandig is gemaakt. 

t de bouwkosten en de renten voor  de brug-
schuld beloopt de som, die de burgers van New-York 
en Brooklyn voor  het werk overgehad hebben, onge-
veer  20 millioen dollar  (50 millioen gulden), en het 
is nog niet vooruit te zien , wanneer  de schuld gedelgd 
en het betalen van renten geëindigd zal zijn. 

n wordt nu verlangd, dat het publiek 
bruggeld zal betalen, en de rechtsgeleerden van de 
stedelijke ambtenaren hebben verklaard, dat het vol-
gens de bestaande wetten niet geoorloofd is, ook maar 
een enkelen voetganger  zonder  betaling over  de brug 
te laten gaan. t is nu de vraag, of de burgerij  zich 
deze nieuwe belasting goedschiks zal laten welgevallen. 

e bewering, dat de brug niet vrijgemaakt kon worden, 
is humbug, want de g is evenzoo 
vri j  en in Brooklyn en alle andere steden zijn gemeente-
lijk e bruggen, waarop geen tol geheven wordt. Zooals 
te hopen is, zal er  eene beweging ontstaan, die ertoe 
moge leiden, dat de speciale wet, volgens welke voor 
dc r  zulk een tol geheven moet worden, ten 
spoedigste worde vervallen verklaard. 

e plek, waar  de schoen wringt bij  deze tolquaestie, 
is het feit, dat de kapitalisten, aan wien dc -
veercompagnieën behooren, jaarlijk s millioenen zouden 
verliezen als de brug vri j  werd , en daarom zullen de 
stedelijke roovers van New-York cn Brooklyn, bene-
vens de wetschenners in Albany, zoolang met het 
vrijmaken der  brug talmen, totdat de houders van het 
veer-monopolie met hunne omkoopsgelden wat meer 
genegen zullen worden, hun verzet tegen het opheffen 
van de brugwet op te geven. 

NATUU  EN . 

r  alle kiemen van schoonheid in de Natuur  aan-
wezig zijn, en het aan 't menschelijk verstand gegeven 
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is ze daaruit over  te nemen, kan het niet anders of 
zij  is ten alle tijde, voor  elke kunstschepping, het 
grootsche model geweest. 

Voor  den mensch , die zich belast om de onderschei-
dene natuurvoortbrengselen in de kunst op te nemen 
en te gebruiken, is een eerste voorwaarde, dat hij 
het schoone in die voortbrengselen ziet cn begrijpt . 

e kunstenaar, die het schoone in de verschillende 
natuurgewrochten ziet, staat boven de Natuur, die ze 
voortbrengt. We zien dus, dat ware schoonheid 
slechts bestaat voor  hem, die ze begrijpt. e geschie-
denis verhaalt ons, dat Alexander  de Groote de 
schoone Campaspe aan zijn vriend Apellcs schonk, 
omdat volgens hem, niemand beter  instaat was, de 
buitengewone schoonheid van die vrouw te begrij-
pen, dan de groote schilder  van Griekenland. (') 

e wijze, waarop de kunstenaar  de Natuur  in de 
t toepast, kan zeer  verschillend zijn. e eerste en 

tevens de minst verkieslijke wijze is die, waarbij  hij 
de verschillende natuurmotieven eenvoudig nabootst, 
met al hunne toevalligheden en gebreken. e kunste-
naar  die zich alleen tot dit kopieeren der  Natuur  bepaalt, 
die alzoo alleen het individueele in hare voortbreng-
selen ziet, is haar  slaaf. Ten tweede kan hij  als 't ware 
de Natuur  vertalen: hij  kan in hare voortbrengselen 
de beste hoedanigheden meer  op den voorgrond plaat-
sen , en er  datgene inbrengen, wat men karakter 
noemt. e kunstenaar, die deze wijze volgt, is meester 
der Natuur. Ten derde kan de kunstenaar  de Natuur  ide-
aliseeren: hij  kan in hare voortbrengselen die verheven 
schoonheid uitdrukken , welke bij  ons intellectueele of 
zedelijke gewaarwordingen tot bewustzijn brengen. e 
kunstenaar, die deze gave van weergeven bezit, is een 
genie. 

Wi j  zien alzoo, dat de mensch bij  zijne toepassing 
der Natuur  in de , gedeeltelijk volgens vrij e schep-
ping behoort te werk te gaan. Een getrouwe kopie 
toch van het een of ander  natuurproduct zal wel 
stoffelijk genoegen bij  ons opwekken, maar geenszins 
instaat zijn onderscheidene aandoeningen teweeg te 
brengen. e Natuur  moet wel de leermeesteres der 

, doch geenszins de t zelve zijn; hare naieve 
bekoorlijkheden, haar  onuitputtelijk e motievenschat, 
staan steeds den kunstenaar  ten dienste en mogen 
hem tot leiddraad strekken. 

Toen Nicolaas Poussin, de beroemde Fransche schil-
der, eens aan den oever  van den Tiber  wandelde, ont-
moette hij  een vrouw, die, na haar  kind in den stroom 
gebaad te hebben , het op den oever  neerlei, in linnen 
wikkelde en liefkoosde. r  het aanschouwen van 
dit voorval uit het dagelijksch leven, werden zijne 
gedachten naar  de oudheid teruggevoerd; hij  verbeeldde 
zich te zien , die uit den Nij l gered werd. t 
kind dier e vrouw werd voor  hem de toe-
komstige wetgever  der ; de Campagna 
van e scheen hem de Egyptische woestijn; hij 
bemerkte in de verte een obelisk of een piramide, 
en door  nog eenige palmboomen aan het landschap 
toe te voegen, was het aardrijkskundi g gedeelte van 
het tableau voltooid. Ziedaar, hoe een voorval uit 
het dagelijksch leven eensklaps tot een historisch 
schilderstuk verheven wordt. e schilder  heeft hier 
aan de Natuur  de hoofdgedachte van zijn werk ontleend, 
doch die hoofdgedachte moet eerst in zijn geest ver-
groot, geïdealiseerd worden; hij  heeft om zoo te zeggen 
zijn ziel aan de Natuur  toegevoegd. 

e zien wij  bij  alle kunsten of kunstschep-
pingen : de mensch heeft ze allen in 't leven geroepen, 
steunende op de Natuur, doch zich boven haar  ver-

(') e schoone Campaspe werd hel model van de schitterendste 
der scheppingen van Apelles, nam. de uit het bad stijgende Venus. 

heffende.  woord is een natuurgave van den mensch, 
en het blijf t natuurlij k zoolang het slechts gesproken 
wordt; doch zoodra de mensch zijne smarten of zijne 
liefde bezingt op een rythmus, aangeduid door  de klop-
pingen van zijn hart, onderwerpt hij  de Natuur  aan 
zijne verbeelding; hij  schept een kunst, de muziek. 

Geplaatst tusschen de Natuur  en het , tusschen 
hetgeen is en hetgeen moet worden, heeft de kunste-
naar  een uitgestrekt veld te doorloopen om te komen 
van de werkelijkheid, die hij  ziet, tot het ware schoone, 
dat hij  zich voorstelt. e meer  hij  zich van het 

l verwijdert om de Natuur  tc naderen, hoe meer 
hij  vertrouwd wordt met het particulier e leven, des te 
oorspronkelijker  wordt hij ; doch hij  neemt afin verheven-
heid , hij  vernauwt zijn horizon, hij  verkleint zich. 
Naarmate de kunstenaar  zich van de Natuur  verwijdert 
om het l te bereiken, neemt zijn oorspronkelijk-
heid af, maar  hij  wint in waardigheid; hij  veredelt zich, 
hij  verheft zich, hij  treedt in het grootsche van het 
eeuwige leven. 

e Natuur  geeft ons slechts individuen; het is aan 
de , in die duizenden individuen algemeene en 
toevallige vormen en eigenschappen te ontdekken. 

e t alleen, die de verschillende eigenschappen, 
welke tot het wezen van een volmaakt individu be-
hooren , weet te vereenigen, verschaft ons een zuivere 
type van het individu. r  helaas! die zuivere type, 
hoe schoon ook, wordt nog door  geen ademtocht 
bezield; is het een mensch, het zal een wezen zijn 
zonder  haat en zonder  liefde , wiens hart nooit heeft 
geklopt, en ook nooit zal kloppen; de Natuur, de 
eenige, die de gave en het geheim van het leven bezit, 
doet hier  haar  meerderheid gelden. Wi l de kunste-
naar  alzoo een volmaakt kunstwerk het aanzijn schen-
ken , dan moet hij  aan dc scheppingen zijner  ziel 
zooveel mogelijk de uitdrukkinge n van het leven ver-
binden , en die uitdrukkinge n van het leven zal hij 
alleen kunnen vinden in de individuen, geschapen door 
de Natuur. We zien dus, dat voor  een ware kunst-
schepping een innige vereeniging, een huwelijk'  als 
't ware van de type (het product van den geest) met 
het individu (het kind der  Natuur) noodzakelijk is. 

e Grieksche beeldhouwkunst heeft dit vraagstuk 
opgelost. n elk der  bewonderde figuren, die zij  heeft 
voortgebracht, heeft zij  weten te brengen dat bijzon-
dere , dat wij  karakter  noemen. Zij  heeft daarbij  een 
persoonlijke gelaatsuitdrukking weten te bewaren, aan 
het ideaal van schoonheid gelijk. , Apollo, 

, Venus zijn onsterflijke godheden, omdat zij 
de zuivere gedachten van wijsheid, van poëzie , van 
kracht en van bevalligheid voorstellen. r  die god-
heden hebben een persoonlijken vorm, zonder  welken 
zij  noch karakter , noch uitdrukkin g zouden hebben. 

e Grieksche kunstenaar  heeft uit zijn geest het ab-
solute idee van bevalligheid en wijsheid geput, terwij l 
hij  uit de Natuur  de trekken heeft genomen, die Ve-
nus en a karakteriseeren. 

Zooals wij  in 't begin van dit opstel reeds meedeel-
den, is de zuivere nabootsing der  Natuur  de minst 
verkieslijke wijze, waarop de kunstenaar  haar  toepast. 
Al s de t geen hooger  doel had, dan de natuur-
voortbrengselen getrouw weer  te geven, zou zij  veelal 
een overtolligheid zijn. Waarom een bloem met de 
fijnste nauwkeurigheid op het doek geschilderd, als 
wij  haar  dagelijks in de natuur  kunnen gaan zien? 
Waarom een tweede uitgave der  natuurproducten, als de 
eerste onuitputtelij k is? Zuivere nabootsing overigens, 
is zij  mogelijk? t de druiven door  Zeuxis (J) ge-

(') Zeuxis heeft uitgeblonken door  zijne getrouwe nabootsingen der 
werkelijkheid , doch hij  miste, volgens Aristoteles, zedelijken adel en 
verhevenheid; hij  wist alleen met licht en schaduw gelukkig tc werken. 
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schilderd, de vogels bedrogen, is een fabel, ver-
haald door  schrijvers, die zeker  niet in het wezen der 

t waren doorgedrongen. s de kunstenaar  schilder, 
zal hij  dan aan zijn geurlooze bloemen dat zachte roze-
rood kunnen geven? Zal hij  met zijn kleuren, getrok-
ken uit de aarde, het hemellicht kunnen nabootsen? 
s hij  beeldhouwer, zal hij  dan aan het marmer de 

lichtheid der  haren, of de doorschijnendheid van het 
gelaat kunnen onttooveren? s hij  architect, wat zal 
hij  dan nabootsen? welke natuurschepping zal hij  ge-
trouw kopieeren? t men de poëzie veroordeclen 
omdat zij  gebruikmaakt van een kunstmaat, waarvan 
de' natuurmensch zich nooit heeft bediend, en zich ook 
nooit zal bedienen? c dramatische kunst, geeft zij  ons 
ook geen onwaarschijnlijkheden en gissingen tc aan-
schouwen? t is zeker  niet natuurlij k dat de antieke 
helden de taal van e spreken, doch zouden wij 
nu daardoor  genoodzaakt moeten zijn om nooit de 
hartstochtelijke ontboezemingen van , de 
verzuchtingen van Phèdre te hooren? e werkelijk -
heid ! 't zou op het tooneel afschuwelijk zijn, als de 
artiste met de volmaaktste nauwkeurigheid de stuip-
trekkingen van den dood, of het geschreeuw der  wan-
hoop kon weergeven, als men ertoe kwam ons te doen 
gelooven, dat a werkelijk hare kinderen onder 
onze oogen gaat vermoorden! 

Neen! de kunstenaar  moet wel het leven bestudeeren, 
ja , dat moet altij d zijn begin zijn, want om de Natuur 
te vertalen moet men haar  kennen; doch om een 
meester te worden, moet hij  zich van slaafsche navol-
ging meer en meer  gaan onthouden, en de werkelijk -
heid op een afstand houden. 

t hoogste, wat de naturalist kan bereiken, is een 
kopie te geven, die men voor  het origineel kan houden; 
met andere woorden: het meesterstuk van den nabootser 
zal zijn een schijn van werkelijkheid te maken, die niet 
de vogelen maar zelfs den mensch bedriegt. 

Volgens hem zullen dus de personen, voorgesteld 
in de wassenbeelden-kabinetten, gekleed in hunne ge-
wone kleeding met natuurlij k hoofdhaar, oogwimpers 
en wenkbrauwen, in den hoogsten graad kunstwerken 
zijn. Niets ter  wereld echter is afschuwelijker  dan deze 
voorstellingen, niets valscher  dan die volkomen gelij-
kenis. En waarom ? Omdat wij  weten, dat de gedachte 
het eenig levend beginsel in de wezens is , en dat overal, 
waar zij  ontbreekt, slechts schimmen, ijdele schadu-
wen overblijven. Vooronderstel eens dat Van , de 
wereldberoemde portretschilder  der  17de eeuw, diezelfde 
ersonen had voorgesteld; we zouden hen dan slechts 

op een plat vlak aanschouwen, maar  zij  zouden voor 
ons leven, omdat de gedachte in hun beeltenis heerscht, 
omdat hunne trekken ons, ja, geen voorstelling geven 
van den persoon op zeker  oogenblik, maar  omdat zij 
ons een geheel leven te aanschouwen geven. e kun-
stenaar  heeft hier  zijn ziel aan de Natuur  toegevoegd. 
Beschouw in het e te Parijs van hem zijn meester-
lij k portret van i de Eerste; de edele opvatting, 
de fijne karakteruitdrukking , het zacht en edel koloriet 
doen ons aan; wij  gevoelen, dat dit doek meer  dan 
een zuivere nabootsing van het individu voorstelt. t 
portret is instaat verschillende aandoeningen bij  ons 
op te wekken, terwij l een wassenbeelden-galerij  meestal 
den beschaafden smaak zal kwetsen, hoogstens eenig 
stoffelijk genoegen zal verschaffen. 

Pascal heeft gezegd: hoe dwaas dat de schilderij  be-
wonderd wordt, door  haar  gelijkenis met voorwerpen, 
waarvan het origineel geen aandacht trekt ! 

Pascal zou waarheid gesproken hebben , als de schil-
dering slechts een loutere nabootsing dier  voorwerpen 
was, want dan zou het een dwaasheid, een groote dwaas-
heid zijn. r  laat ons nogmaals herhalen, de schil-

der  vertaalt de Natuur, hij  ontbloot de gesluierde be-
teekenis, den diepen zin in dat duistere gedicht, om 
het in zijne taal over te brengen, of liever, om het 
een taal te leenen. 

e bepaling van , gegeven door  den grooten 
 Bacon nam. — o additus naturae —, de mensch 

! zijn ziel met de Natuur  vereenigende, is, zooals we 
j  reeds een paar  malen hebben aangetoond, zeer  waar. 

Elke ware kunstschepping toch, zal ons het ziele-
leven van den kunstenaar  te aanschouwen geven. Van-
daar de verschillende karakters in de kunst, hetgeen 
men gewoonlijk de verschillende stijlen noemt. 

Eene vrouw is door dc straten van e gegaan, 
o heeft haar  gezien, en teekent haar  ern-

stig en fier. l heeft haar  ook gezien, zij  is 
hem schoon, bevallig en zuiver  harmonisch in hare 
bewegingen, eerbaar in hare kleeding voorgekomen. 

r als d de Vinei haar  ontmoet heeft, zal hij 
in haar  een inniger  bevalligheid, een doordringender 
 lieflijkhei d ontdekt hebben; hij  zal haar  beschouwen 
 met een menschelijk oog; hij  zal haar  schilderen, on-
weerstaanbaar  , gewikkeld in een half-doorschijncnd 
gaas. Alzoo zal dezelfde individu onder de teeken-
stift van o een hooghartige Sybille, op 
het doek van l een heilige maagd en op de 
schilderij  van d een aanbiddelijke vrouw worden. 

n voorstellingen, allen kunstwerken in den hoog-
sten graad, geven ons de verschillende levensopvat-
tingen , geven ons het zieleleven van de kunstenaars 
te aanschouwen 

Elk der  drie groote meesters heeft aan die vrouw, 
het kind der  Natuur, als 't ware zijn ziel toegewijd. 

e zien wij  in de geheele kunstgeschiedenis; 
elk kunstenaar  drukt in zijne scheppingen, in zijne 
natuurvertalingen zijn persoonlijk karakter  uit.
boschlandschap , dat aan Bergheim lachend toeschijnt, 
vindt l somber  en melancholiek; a be-
ziet het met de oogen en het humeur  van een strooper. 
V. d. Neer  schildert de e dorpen bij  maan-
licht , om alzoo, door het geheimzinnige van den 
nacht, aan de hutten iets dichterlijk s te geven. Nicolaas 
Poussin vergroot de Natuur, zooals wij  boven reeds 
door  een voorbeeld hebben verduidelijkt . Claude -
rain beziet de Natuur  weer  minder  heroïsch dan Pous-
sin: hij  stelt haar  ons voor  zacht, betooverend door 
zijn schitterende lichtwerking; zijne scheppingen doen bij 
ons een zaligende stemming te voorschijn komen. 

Wi j  hopen, in bovenstaande regelen de verhouding 
van Natuur en t voldoende te hebben aangeduid. 

Zij , die uit liefde tot de Natuur, het l als 
hun vijand beschouwen, en den kunstenaar  zouden 
willen noodzaken tot een strenge nabootsing, bewerende 
dat aan de eene zijde slechts waarheid cn leven kan 
zijn , terwij l aan de andere zijde niets dan gemaakt-
heid en leugen heerscht, verkeeren in eene diepe 
dwaling. e ruwe diamant en de gepolijste zijn bei-
den diamanten, maar de eerste (de natuurlijke ) staat 
verre beneden de tweede (het ideaal). . 

E . 
(A ct A) . e kunstenaars lirioschi , Burghard en 

, bekend door het schilderen van het onlangs hierter-
stedc geopende Panorama »de blauwe grot" , zijn thans bezig 
met het vervaardigen van decoraties voor het theater in het 
Tentoonstellingspaleis. e decoraties worden speciaal voor 
electrische verlichtin g geschilderd, cn zij  worden op een wijze 
behandeld, afwijkende van het systeem, dat tot dusverre in de 
meeste theaters gevolgd werd. Friezen cn coulissen zijn ver-
dwenen en door  losse stukken vervangen, die niet door een 
achterdoek, maar  door  ccn "horizon" , afgesloten worden. Op 
deze wijze is het mogelijk ccn iPtuta" , d. i. ccn e 
steppe, zeer  bedrieglijk weer te geven, en veranderingen van 
tooneel met opgehaald scherm te bewerkstelligen. t scherm 
is geschilderd in rood fluweel, met zijde en goud. 
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Een uitgebreid gebruik zal van gloeilampjes gemaakt worden. 
Zoo zullen o. a. de danseuses er  zeer  kleine in hun hoofdtooisel 
dragen, wat een bijzonder  schitterend effect teweeg zal bren-
gen. t theater  zal dus een van dc great attraction van de 
Electrische Tentoonstelling zijn. 

E . 
, d van Toezicht op dc spoorweg-

diensten brengt ter  kennis van belangstellenden, dat ter  aan-
vullin g van het corps , op de spoorwegdiensten 
werkzaam, personen worden opgeroepen. e
bevat dc eischen. 

— Wi j  ontleenen het onderstaande bericht omtrent de be-
langrijk e quacstic der  waterverversching aan
mer,

t belangrijk e cn steeds onopgeloste vraagstuk van de 
waterverversching onzer  heerlijk riekende grachten en binnen-
wateren, is wederom een schrede verder  gebracht, doordien 
de gemeente thans in het bezit is van uitgewerkte plans 
van den hoofdingenieur  van den Provincialen Waterstaat. n 
de laatste g deelde de Burgemeester  mede, waar-
om het h Bestuur dc voorlichtin g van dezen des-
kundigen ambtenaar  had gevraagd in deze zoo hoogst gewich-
tige aangelegenheid. c inmenging van dezen technicus in 
dc e rioleeringsquaestic was het uitvloeisel van 's s 
besluit, ten vorigen jar e genomen, waarbij  een credict was 
toegestaan tot het bekostigen van plans en verdere voorloo-

pige maatregelen. 
e keuze van den heer  Van der  Vegt mag ongetwijfeld 

allergelukkigst genoemd worden, daar  niemand beter  met dc 
belangen en eigenaardigheden van dc streek cn haar  buur -
man , dien dc residentie in dit zuiveringsproces zoo 
dikwijl s noodig zal hebben, bekend kan zijn dan juist dc pro-
vinciale ingenieur. k de machtiging van Gedeputeerde 
Staten van , heeft ons Gemeentebestuur  zich van 
zijne medewerking cn voorlichtin g kunnen verzekeren. 

«Zooals gezegd is, is dc zaak hiermede haar  einde nog niet 
nabij . Om te beginnen is dc bundel stukken en teekeningen 
van den deskundigen raadsman in handen gesteld van de 
speciale commissie tot onderzoek van een rioolstelsel voor  deze 
stad. t college moet den tij d hebben om daarover  zijn 
gevoelen te zeggen cn naar  aanleiding daarvan voorstellen te 
doen. t publiek zal echter  met het resultaat van het werk 
van den hoofdingenieur  niet onkundig worden gelaten, aan-
gezien het in de bedoeling ligt dc stukken ook voor  het alge-
meen verkrijgbaa r te stellen." 

. t aantal inrichtingen van nijverheid hierterstede 
zal weldra met eene olicfabrick vermeerderd worden; het ka-
pitaal van ƒ 5 0 0 . 0 00 is geplaatst cn dc heer  Van , di-
recteur  van de Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek , zal als 
technisch adviseur  optreden. t is een verblijdend verschijn-
sel, dat de ontworpen vennootschap het goede voorbeeld, door 
den heer Van n gegeven, wil volgen, door  een aandeel 
in de overwinst en wel tien procent in het belang van het 
arbeidend personeel tc bezigen. Op zulk eene wijze wordt aan 
de billijk e eischen van den arbeid tegemoet gekomen. 

. e toeristen, die dezer  dagen onze grijze veste 
bezoeken en die, behalve aan de vele e gebouw-
tjes en poortjes, aan de verschillende schilderachtige stadsge-
zichten, aan het museum enz., ook ccn bezoek brengen aan 
onze groote kerk , dat grootsche, statige voortbrengsel van Gothi-
schc bouwkunst uit de n p / i 2 r eeuw, zullen met genoegen ont-
waren, dat dc alom vermaarde koorbanken uit die kerk een 
flinke herstelling ondergaan. e toestand dezer  koorbanken 
werd dan ook de laatste jaren bepaald onhoudbaar. t leed-
wezen zag elk beminnaar  onzer  oude kunstgewrochten, hoe 
die koorbanken meer cn meer  ineenzakten, en met rasse 
schreden op weg waren om geheel te gronde te gaan, ó f w e l, 
om, gelijk zoovele andere meesterstukken onzer  voorvaderen, 

*  — Aflevering 7 van  (uit-
gave van J. G. e te Utrecht) bevat: 

Slangen in l Zuid-Afrik a (met 
fig.) — e inboorlingen van Suriname op 
de e Tentoonstelling te Amsterdam 
(met lig.)  Bewaren van voorwerpen op 
spiritus. — e levensduur der  boomen 
(met fig.) — t conscrvccren van vruch-
ten (met fig.) — c e Ten-
toonstelling te Amsterdam. — Onze ge-
vederde vrienden. t oranjebekje. t 
blauwe fazantje of de blauwe astrilde (met 

t bewaren van het ij s (met fig.) — 
t sprekende borstbeeld cn dc tooverkast 

(met tig.) — t telefoneercn over  groote 
afstanden (met fig.) — t kweeken van 
planten in mos met behulp van chemischen 

mest (met fig.) — Electrische gloeilampjes 
voor  mijnwerker s cn voor  artsen (met 
fig.) — Correspondentie. 

door  verkoop in handen van vreemdelingen over  tc gaan, want 
aan aanbiedingen daarvoor  heeft het niet ontbroken. 

Gelukki g zijn deze beide gevaren geweken; door  verschillende 
(niet hot minst van particulier e zijde) aangewende pogingen is 
men erin geslaagd, dc noodigc fondsen bijoen te brengen, om tot 
een restauratie van het noodzakelijkste te kunnen overgaan, 
want de kosten daartoe vercischt, konden niet uit de kerkelijk e 
fondsen bestreden worden. 

n is dan nu begonnen met een herstelling van het bouw-
kundi g gedeelte, en wel met het aanbrengen van een flinke 
soliede fundeering, want door het instorten van graven en het 
verteerd zijn der  houten liggers, was het fundament der  ban-
ken bijn a geheel vergaan ; voorts worden tot versterking der 
bank-opstanden, aan de achterkanten verschillende verticale 
stijlen aangebracht; cn eindelijk zullen dc geschonden of ontbre-
kende lijstwerken worden bijgewerkt of vernieuwd cn zal verder 
al datgene worden hersteld, wat moer  onmiddellij k tot het ge-
bied der  timmermanskunst behoort. 

t beeldhouwwerk blijf t voorloopig zooals het is. 
e koorbanken zijn gemaakt door  Jan Terwen inde jaren 

1538 15. t zijn ware meesterstukken van beeldhouwkunst. 
e meeste gedeelten zijn cn bas-reliefs behandeld. e orne-

mentaticn vooral zijn meesterlijk getcckend un uitgevoerd, en 
doen ons zien. dat dc ontwerper  met de vormen en de opvat-
tin g der  vroege c renaissance volkomen bekend cn 
vertrouw d was. e ornementatien hebben het minst geleden 
en de meesten verkeeren nog in ongeschonden staat. t 
figuurbccldhouwwerk heeft meer  geleden. Sommige gedeelten 
zijn zelfs zeer  gehavend ; bijn a allen hebben een geschiedkun-
dige of bijbclsche bctcckenis. Zoo vertoonen ons acht bas-
reliefs aan dc banken der  noordzijde het Zegepralend Wereldlij k 
Gezag: r i V op een triumfwagen, gevolgd door  rid -
ders en rijksgrooten te paard. Nog negen bas-reliefs aan dc 
banken der  noordzijde geven ons ccn n zegetocht cn 
de geschiedenis van s s te zien. c zeventien bas-
reliefs aan de banken der  zuidzijde vertoonen ons de Zegepralende 

: ccn optocht, waarin Christus op een zegewagen, vooraf-
gegaan door  de Aartsvaders, Profeten cn Apostelen, en gevolgd 
door , , Geestelijke Orden, het . Sacra-
ment enz. Volgens sommigen is deze optocht de processie, die 
oudtijd s op . Sacramentsdag door de stad toog. 

Verder  hooft men nog 34 consoles of dragers aan den onder-
kant der  opslaande zittingen, die allen geprofileerd en met 
verschillende tigiiur-relicf s (meer  in hout behandeld) bekleed zijn. 

. e uitspraak van dc jur y omtrent dc bekro-
ningen in de afdeeling "Schilderkunst "  der  internationale 
tentoonstelling schijnt niet met onverdeeld genoegen ontvan-
gen tc zijn. e heeren J. W . van llorsclen cn s Apol 
hebben bedankt voor dc zilveren medailles, hun toegekend en 
het  heeft het onderstaande schrijven van 
den heer n ten e opgenomen: 

r dc , ik verzoek  beleefd een plaatsje 
voor het navolgende te willen inruimen in uw veelgelezen 
blad. n Secretaris der e e Tentoon-
stelling tc Amsterdam werd door  mij  mondeling verzocht er 
nota van te nemen, dat ik mij  op die tentoonstelling buiten 
mededinging hield; ten overvloede schreef ik den heer . N. 
dc r  vóór  der  Jury , dc herhaling van mij n 
verzoek en het "buite n mededinging"  te willen doen aandui-
den, door op mij n schilderijen de letters l i . . tc plaatsen, 
hetwelk niet schijnt geschied te zijn. c nalatigheid van den 
Secretaris is meermalen gebleken; zeven weken was de ten-
toonstelling reeds geopend, zonder  dat er  iemand was aange-
steld om de belangen der  kunstenaars te behartigen, waarin 
toen voorzien is geworden door  welwillende tusschenkomst 
van den heer  Wertheitn . 

Tamelij k onverschillig is mij  dus dc uitspraak der  Jury , 
hetzij  zij  onkundig was van mij n onthouding of niet, daar  men 
na een kunstenaars-loopbaan van drie-en-veertig jaren weinig 
waarde hecht aan ccn medaille meer of minder, vooral daar 
de Jury blijke n beeft gegeven van toepassing van het spreek-
woord : »Ouc nul n'atir a de l'cspri t hors nous et nos amis." 

. 

c Architect A. V A N N
zal op Vrijda g den 3 Augustus, voormiddag om 
11 uren, namens en ten e van . 
de Wed. B, , Oude n te Nij-
w//rti, aanbesteden: 

t bouwen van een Woon- en 
Winkelhui s mot Schuur  te Gent. 

Aanwjjzin g op de plaats daags voorde be-
steding des namiddags  t uren. 

Besték en teekening liggen ter  inzage in 
genoemd kotliehuis en zjjn bjj  genoemden 
Architect verdere inlichtingen te bekomen. 

. 
e Gemeenteraad van Vüss ingcn heeft 

benoemd tot leeraar in het handteckencn 
aan dc inrichtingen van . O. aldaar  den 
heer  J. J. Garjcanne, en tot leeraar  in het 
rechtlijni g teekenen den heer  A . , 
beiden tc . 

. 
 Tot ons leedwezen 

kunnen wij  U over de zaak geen inlich -
tingen geven. 
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Openbar e Aanbesteding . 
S

 zijn voornemens op -
dag, den Oen Augustus 1883, des mid-
dags ten 12 ure, ten e aldaar, in 
het openbaar aan te besteden: 

e levering van zes ijzeren Scheeps-
boegen, elk wegende ongeveer 
1150 kilogram, en zes Sehroef-
ankers met . 

c bestekken liggen dagelijks, met uit -
zondering van de Zondagen, voor  belangheb-
benden op de Gemeente-Secretarie ter  inzage 
en zijn , tegen betaling van 25 cents per 
exemplaar, mede aldaar  verkrijgbaar . 

Schiedam, den 26cn Juli j  1883. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. J. V A N  V A N . 
 Secretaris, 

A . W. . 

e Architecten G. J. V A N T en 
C. . G.  te Arnhem, zullen in 
het openbaar  aanbesteden in het s 

 te Arnhem. 
1. Op g 2 Augustus 1883, des voor-

middags ten 11 ure: 
t bouwen van eene Vüla aan 
den Velperweg met Stal en 

s aan den -
sche weg, en 

2. Op g 2 Augustus 1883, des avonds 
ten 7 ure: 

t verbouwen van het Woon-
huis met den regter  zijvleugel 
der voormalige Zinkfabrie k aan 
de Catharijnestraat tot -
ziekenhuis. 

Bestekken van de werken sub 1 zjjn te 
bekomen ter  drukkeri j  van den r N 
ad 60 cents per  exemplaar en die der  wer-
ken sub 2 ter  drukkeri j  van den r S 
ad 25 cents per  exemplaar. 

e teekeningen liggen ter  visie in het lo-
kaal der  besteding. 

Aanwjjzin g in loco op g 3] July 
ten 10 ure aan den Velperweg en ten 11 
ure aan de Catharijnestraat. 

n zijn te bekomen ten kantore 
der Architecten voornoemd. 

. 
Begrooting van n /13,600. 

Op g den 14 Augustus 1883, des namid-
dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gracenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t oprichten van een Gebouw 
voor  het t te On-
derdendam. 

e bestekken en de teekeningen liggen 
ter  inzage te 's Gracenhage, in een der  lo-
kalen van het e van Justiti 
het Plein. 

e stukken zijn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bjj  den r  A. , 
Opzichter  der  Gemeente lledmn. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C.  te 
's Graven/rage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Onder-
dendam op Vrijda g den 10 Augustus 1S83, 
des namiddags te 41/, ure, op het terrein 
-waarop het gebouw moet worden opgetrokken. 

'1 Gravenhrge, den 12 Jul i 1883. 
 van dustitie , 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

A. W. ,  S. G.\ 

S der 
gemeente  zullen op Woensdag 
8 Augustus 1883, des middags ten 12 ure, 
ten gemeentehuize aldaar, in het openbaar, 
bjj  enkele inschrijving , aanbesteden: 

t bouwen van een Post- en 
Telegraafkantoor met -
teurswoning te . 

t bestek en de teekening liggen van af 
g 30 Jul i tot op den dag der  beste-

ding ter  inzage op genoemd gemeentehuis, 
alwaar ook het bestek op tranco aanvrage 
is te verkrijgen tegen betaling van één gul- i 
den per  stuk. 

Aanwijzingen inlichtingen, in loco, worden: 
gegeven door  den architect . P. V O G E
te 's-Gravenhage, op Zaterdag i Augustus e. k. 
des voormiddags van 11 tot 12 ure. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraal verwarming &  Ventüatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente Amsterdam zullen op g 13 
Augustus 1883, te 12 ure des middags, op het 

, in het openbaar  en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

t maken van een Gebouw voor 
twee Openbare e Scholen 
der 1ste klasse, op een terrein 
beoosten de Veemarkt. 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding met 
Teekeningen zjjn uitsluitend te verkrijgen ter 

j r  Gemeente, tegen betaling 
van f 2.50. 

n worden gegeven ten e 
van den Stads-Architect, op het Stadhuis, 

r  N°. 101, des ochtends van 10—12 uur. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

V A N . 
 Secretaris, 

E , /. S. 
Amsterdam, 25 Jul i 1S83. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

(Voor  rekening van den Staat.) 
Op g den 14a'"  Augustus 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bij  de e liaan te Utrecht, van: 
Bestek No. 383. 

t wijzigen en uitbreiden van 
sporen en wissels en het maken 
van een aanbouw aan de -
motiovenloods op het station 
Enschede. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens jj  67 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 25"™ Jul i 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r . J. VA N , te 
Zutfen, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van /1.00. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 4d , n Augustus 1883, des voormiddags 
ten 12'/: ure. 

Utrecht, den 20"™ Jul i 1883. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

op 
Beltweg N». 3. . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F. (12, te Arnhem. 
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S van 
 zjjn voornemens op Woensdag 

den 8 Augustus 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t bouwen van eene Bewaar-
school met Bovenwoningen, aan 
de Eerste Sehielaan. 

Bestek, voorwaarden en teekeningen lig-
gen op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te  en zjjn voor 
den prij s van ƒ 1 , 50 verkrijgbaa r  bj) Wed. 
P. V A N E  ZOON, Boekdruk 
kers aan den Houttuin N°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing in 
loco zal plaats hebben op  den 
2 Augustus  des voormiddags ten 11 ure. 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d,n, 3d™ en 4,,,n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurrec-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

, E 
en g 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor  Phototlnco-
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cs., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

J . L . N & . 
Ingenieurs , bouwmeester s van C e n t r a a l v e r w a r m i n g en V e n t i l a t i e t o e s t e l l e n . 

Aanleg van centraalverwarming door  middel van heetwater, warmwater en stoom 

zonder  ventilatie, of samengesteld door  toevoer  van de hoeveelheid versche lucht welke 

voorgeschreven wordt , voor: 

n niet smalle buizen, bijzonder  geschikt voor Woonhuizen, 
Villa's , , , enz 

e toestellen worden met het grootste gemak toegepast, zoowel i n oude als nieuwe 

gebouwen, nemen weinig ruimt e i n en kunnen zoonoodig geheel verborgen worden. 

Bijzondere toestellen voor:  en andere i n d u s t r i ë n . 

S t o o m k o o k - , W a s c h - en B a d i n r i c h t i n g e n . 

Ventilatie-inrichtinge n door  drukkin g in uitvoering. 
 en  worden op aanvraag kosteloos geleverd. 

Op g den 7 Augustus 1883, des na-
middags ten twee uur , zal door -

 en S van ZUT-
 ten e worden 

t vergrooten van School F in 
de n aldaar. 

Bestekken zjjn verkrijgbaa r  ad ƒ 0 , 50 
per exemplaar  op de Gemeente-Secretarie. 

Aanwjjzin g in loco op Vrijda g den 3 
Augustus e. k., des namiddags te 2 uur. 

. 
Centrifiijraalponipe n en Stoomheijen 

T E P en TE . 
-

Op g 2 Augustus 1883, des middags 
te S uren, zal in het s

 op den Vjjgendam, te Amsterdam, 
worden Aanbesteed: 

t bouwen van een blok van 4 
, op het 

terrein van de , aan 
de e Wittenburgerstraat , 
te Amsterdam. 

t Bestek met 1 Teekeningen is, vanaf 
g 24 Jul i ad ƒ 2 . 50 per  stel verkrijg -

baar  ter  Stoomdrukkerij  van N 
& , N. Z. Voorburgwal , te Am-
sterdam. 

n geeft de t 
A. . VA N , 

Aanbesteding . 
r  en -

S van  zal in het -
huis dier  gemeente, op Zaterdag 4 Augustus 
1883, des middags te 12 uur , worden 

: 
n verbouw der  Gemeenteschool 
te m en het bouwen van 
eene School met Onderwijzers-
woning te Oosterwijk. 

Aanwjjzin g in loco zal geschieden op 
Woensdag den 1 Augustus 1883, des mid-
dags te 12 uur , te beginnen te Oosterwijk. 

Bestekken en teekeningen liggen ter  in -
zage ter  Gemeente-Secretarie te
van af den 24 Jul i e. k., en zijn verkrijg -
baar  tegen / 1 per  stel. 
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&  J. SU Y , 
N V A N 

e Tuin en Zeepaard, 
Bickerstraat 

. 

1101 \UKISItKI\K V 
e Notaris S te  zal 

op g 6 Augustus 1883, des namiddags 
6 uren, ten e van den r  Ti l . 

G in de Vleesehstraat te Ven/00, 
p u b l i e k v e r k o o p e n: 

E , 
e volgende bouwplaatsen: 

1. EEN  ter  grootte van 48.20, 
Sectie  Nos. 2260 tot en met 2205, gelegen 
buiten de , begrensd door  den weg 
naar St. Urban us, den , een 
binnenweg en de , verdeeld in 15 kavels. 

2. EEN O ter  grootte van 50.20, 
Sectie  Nos. 2200 tot en met 2272, gelegen 
tusschen No. 1 en de gasfabriek, verdeeld 
in 21 kavels. 

3. EEN O ter  grootte van 22 70, 
Sectie  Nos. 2191, 2105, gelegen buiten de 
Geldersche Poort, naast liet erf van den r 

 en grenzende aan den -
singel, verdeeld in 2 kavels. 

4. T  Sectie  No. 2201 
groot 20.80, gelegen aldaar tegenover  de 
machineloods van den r Spoor-
weg, grenzende aan de Beek en den Buiten-
singel. 

iP .a 
Zj Y * ,  g 
S BOC  Frcrcs. E £ 
3 , S &  C".. E £ 
a»

g : T &  g 
Oostzeedijk 248, Botterdam. 

! , aannemers van verwarming en ventilatie. 
N i e u w e vaart , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

 ONTVANGE E
N te lilt  zal in het s 

het Hof van Bolland bij  J. , te Breda, 
ten overstaan van den aldaar  gevestigden 
Notaris V A N A SPE  EN, op g den 7''" 
Augustus 1883 hij  inzit , en op g den 
2j  Augustus 1883 bij  afslag, telkens des 
voormiddags ten 10 ure, in het 

Openbaar  Verkoopen: 
E E -
, gelegen onder  de gemeente Breda, 

van het bouwblok 4, begrensd door  de -
denlaan, de Nieuwe , de -
naarstraat en de Gasthuisstraat, verdeeld in 
30 kavels te samen groot 1,5373 , met 
de verkoopsvoorwaardeii breeder  omschreven 
in den Catalogus, welke eene kaart der  be-
doelde gronden bevat en welke ten kantore 
van bovengenoemd en Ontvanger tegen beta-
lin g van 25 cents verkrijgbaa r is. 

e geëffende vestinggronden zijn op het 
terrein door  paaltjes en kielspitten uitge-
bakend. 

e koopprijzen boven / 300.— kunnen wor-
den betaald in zes jaarljjksch e termijnen, 
met bjjbetalin g van 5°'„  interest, die van 
/"300.— of minder  worden in ééns betaald 
binnen 20 dagen na de toewijzing. 

Voor  kosten betalen de koopera 5 percent 
van de koopsom, terwjj l ten hunnen laste 
komt de door  den hoogsten inzetter te ge-
nieten premie ad één ten honderd der  ïn-
zetsom. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen bjj 
genoemden Ontvanger  en aanwjjzing bjj  den 

r P. V A N E E te Breda, 
Zaterdag 4 Augustus 1883, des voormiddags 
tien ure. 

 Ontvanger voornoemd, 
V A N . 

t by G. W. van de Wiel & C"., te ! 

E

, 

-
en andere 

N 

voor , 1-

S TEE  E NA ABS, enz. 

, 

P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 

Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
lat het procédé van bovengenoemde firma dc schoonste gelegenheid aanbiedt, 

volkomen en met de meeste 

. r 
gemaakt 
ui weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, di. 
'uistheid aan de originelen gelijk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

j \ Tvrf^T .

met garant ie. 
Geconstateerd door . O. J. A. E T  V ™ a* ' , 

te Vteeeht cn andere autoriteiten. e Nieuwe 
E P (wel te onderscheiden 

van  Zonne brander) isbjjzonder  ge-
schikt voor  Woonkamers, Winkels. Scholen, 

s enz. Gasverbruik rui m een cent 
per  uur. Teekeningen, prijsopgaaf enz. bü 

. C.  Jr . te Otrtckt. 

Catalog. 
. 

Van der 
Galv. op 

LOONl 

, 
n [laken, 

en , 
Uitten liehmmpii, 

GtgalT. Ultr a 
Emmers, Tolihen, 

Gieten, enz. tas. 

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids-  Niet saagroeiee-

_ ,.  de en roestwe* 
| n „ d e Verven. 

L 
Wj j maken heeren Architecten, s enz. opmerkzaam op de Tentoonstellings-

étalage te Amsterdam van de Firm a . S te . 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 

Toegepast door  de n , de e Tramweg-
, de n Architecten ,1. A. S  te  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. &  P. T , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

de gesmeed-ijzeren Ventilatiekachels met en zonder  vulinrichtin g 
(bekroond met a te Amsterdam 1882). 

- en andere S met inwendige luchtverwarming. 

file:///UKISItKI/KV
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.W.W. 
r  F. W. V A X T JOz. i T ƒ 2 25 per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 

Bureau der e van Architectur a ct Amicitia : 1AX , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
C. B. S S en A. VV. . ƒ 7.50 en O ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
den , Prinsengracht 851 te Amsterdam. cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentien aan het Bareaa van  Opmerker, [ Afzonderlijke nommers, uitsluitend bij  contante betaling le bekomen, 
t X" . 28 te Arnhem. ad 15 cent per  stuk en 25 cent |>cr  plaat. 

(A. et A.) E T N W E E N E N . 
 177.) 

Gaan we dan, van de vroeger  genoemde Frans-
Jozefskaai komende, linksom over  den Schottenring. 

t aspect is gunstig; de gebouwen, meest parti -
culiere woonhuizen , zijn bijna allen in den zoogenaam-
den paleizenstijl ontworpen. Slechts hier  en daar 
zien we een gevel in e e of Barok-
stijl ; ook van de e in ë zien wij 
een toepassing. 

Bijn a alle gevels zijn in pleister  uitgevoerd; tot af-
wisseling een enkele in baksteen en deze slechts als 
bekleeding aangewend. 

 aanzien van den Schottenring zou nog ver-
hoogd zijn, indien de schoone, over  het l 
liggende, Augartenbrug in de verlenging ervan ge-
plaatst ware. Er  zou een fraai perspectief verkre-
gen zijn, en het begin van den g ware beter  ge-
maskeerd geweest. Nu echter  heeft de aansluiting iets 
toevalligs, daar  men de genoemde brug eerst op een 
afstand links bemerkt. h wandelen we den g 
verderop. Op eenigen afstand zien we links een vrij -
staand monument, welks vriendelijk e kleurschakcering 
reeds in de verte 't oog trekt , 't s de groote Effecten-
beurs. e grondvorm vormt een rechthoek, met de 
korte zijde, ter  lengte van 90 , aan den g ge-
plaatst; dc lange zijde bedraagt 100 . 

e voorgevel bestaat uit een domineerende midden-
parti j  en twee hoekpaviljoens, onderling door  lagere 
vleugels verbonden. 

n het midden-avant-corps bevindt zich de hoofd-
ingang ; veertien treden voeren tot een open peristyl, 
samengesteld uit vij f arcaden in n stijl . e 
verdieping vormt insgelijks een arcadenrij  in compo-
sieten stijl .  geheel wordt bekroond door  een attiek 
met basreliëfs voorzien, waarboven weer  een balustrade 
is aangebracht. t overige gedeelte der  facade is 
lager; slechts de hoekpaviljoens zijn weer  met een attiek 
voorzien. e achtergevel is een repetitie van den 
voorgevel; hij  is echter  veel platter, daar  de kolommen 
in pilasters veranderen en de peristyl alsmede de log-
gia gesupprimeerd zijn. e zijgevels zijn eenvoudiger 
en bestaan uit gekoppelde arcaden-vensters op den rez-
de-chaussée en uit fronton-vensters op de verdieping. 

 materiaal is, voorzooverre het de architectonische 

! compositie aanbelangt, gehouwen steen; de muurvlak-
ken zijn met terra-cotta tegels van zacht roode kleur 

 bekleed. 
Ondanks de schoone kleurschakeering, is het ge-

 bouw stijf van aanzien; sommige partijen zijn te mas-
sief; de massa's een weinig te groot, waardoor  het 
geheel iets gedrukts bekomt. e details zijn zuiver 
van vorm, in Grieksch genre gehouden. Enkele er-
van zijn schoon, bijv. de arcaden-vensters van de zij-
gevels , die door  halfzuilen omgeven zijn, welke de 
architectuur  van den voorgevel herinneren. 

n zijn de beeldhouwwerken van ongun-
stige conceptie. e basreliëfs in de attiek zijn van 
onaangenaam effect; ze hebben iets verwards en droogs 
in de compositie. Ook de kapiteelcn der  kolommen 
op de verdieping zijn verre van fraai. 

t straks genoemde peristyl geeft toegang tot een 
ruime imposante vestibule, insgelijks in n 
stijl behandeld met levendige polychromie. e archi-
tectuur  is in grijze steenkleur  , de fonds alsmede het 
plafond a caissons, vooral in antiek rood met goud 
opgehoogd. 

Verder  komt men in de groote Bcurszaal, 25 . 
breed en 56 . lang. e hoogte is verdeeld in twee 
opvolgende zuilenorden met arcaden-vensters, en de 
overgang tot het in caissons afgcdeelde plafond wordt 
door  een koepeling gevormd. 

e decoratie der  zaal is in rustigen, tamelijk lichten, 
toon gehouden. 

Ter weerszijden der  zaal bevinden zich langwerpige 
binnenplaatsen, verder  galerijen, toegang gevende tot 
een aantal bureau's, alsmede de lokalen voor  den dienst. 
Een ruime vestibule is insgelijks aan den achtergevel 
aangebracht. 

Een blik in het omringende kwartier  der  Beurs is 
zeer  leerzaam; we bevinden ons hier  in het handels-
kwartier . Zeer  flink  van aanzien zijn die verschillende 
Strassen en Gassen; overal kolossale huizen, allen in 
grootschen stijl opgevat en meer  of minder  rij k be-
handeld. 

h vervolgen wij  onze wandeling op den . 
, een in aanbouw zijnd hoekgebouw, op de 

plaats waar  zich het zoo noodlottig beroemde -
theater  bevond. Thans wordt er  een asyl gebouwd tot 
opvoeding van verwaarloosde kinderen. 
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t gebouw zal naar  dc plans van den heer 
Schmidt, in een soort Gothischen stijl worden uitge-
voerd. e voorgevel is zeer  origineel van conceptie; 
ik vrees echter, dat hij  met de omringende gebouwen 
een te scherp contrast zal maken. 

Eindelij k komen we aan de , een 
schoon plein met parkaanleg. 

, op den hoek van den Franzensring, bevindt 
zich de nieuwe, in aanbouw zijnde Universiteit; verder-
op woonhuizen. e rechterzijde is nog onafgewerkt, 
eerst een groep particulier e gebouwen , daarnaast het 
voorloopig Parlementsgebouw, verder  een open terrein 
en dan weer  woonhuizen. 

n het centrum bevindt zich de Votivkirch e in 
Gothischen stijl (zie de schets), opgericht ter  herinne-
rin g aan de redding des keizers uit des moordenaars hand. 

s bij  den eersten aanblik is men aangenaam 
verrast door  het schoone geheel, dat zich aan het oog 
vertoont. e facade met hare uiterst elegante ajour-
gewerkte torens vormt met de zij- en achtergevels een 
ensemble, dat, van welke zijde ook gezien, altij d even 
schilderachtig is. 

Sierlijk e massa's en schoone details kenmerken dit 
monument; nergens dat droge, hetwelk men zoo dik-
wijl s bij  Gothische kerken opmerkt. j  een 
materiaal van gehouwen steen, van fijne nuanceering, 
't Geheel is een ware inspiratie. 

Overal zien we harmonie en afwisseling in die onder-
deden, nooit iets stootends. e profielen paren elegantie 
aan kracht en de ornementatie is met juistheid aan-
gebracht en zuiver  van uitvoering. 

e heerlijk is die hoofdingang van compositie! Be-
zie eens die contreforten op de hoeken der  torens ge-
plaatst, en hoe schoon ontwikkelen ze zich; hoe logisch 
en artistiek is een overgang tot pinacles, bij  den aan-
vang der  achthoekige torens; hoe rijzi g van verhouding 
zijn niet de vensters van het middelschip en hoe 
origineel en elegant de opengewerkte traptorentjes, 
welke de eindgevels van het dwarsschip flankeeren! 

k doe hier  maar  een greep in het wilde, alles te 
willen opnoemen zou te ver  voeren. 

 feut chercher  la variété dans l'unité" , doceerde { 
ons de heer u aan de Antwerpsche Academie, | 
en inderdaad deze hoofdregel der  esthetica is hier 
meesterlijk in toepassing gebracht. 

Betreden we thans het inwendige; vooraf echter  een 
korte schets van den plattegrond. 

e Votivkirch e is in den geest der  Fransche basilieken 
uit de ll e eeuw ontworpen. e schepen met dwars-
schip, kooromgang en kapellenkrans. t koor, in 
den vorm van een halven tienhoek afgesloten , bevat 
slechts het triforiu m (zie de schets). 

n middel- en zijschepen zijn kruisgewelven aange-
bracht ; de laatsten zijn vierkant van grondvorm. All e 
vensters zijn van schoone traceeringen voorzien. 

Beeldhouwwerk is sober  aangewend, slechts de elegante 
bladkapiteelen, de sluitsteenen der  gewelven, verder 
heiligenbeelden in het koor  en de kapellen ter  weers-
zijden van het dtvarsschip. 

k is echter  de polychromie, en het effect is op 
artistieke wijze berekend. 

Bij  het betreden van het middelschip vertoonen 
zich de bundelzuilen, alsmede de muurvlakken in 
hunne natuurlijk e steenkleur; de gewelven zijn beschil-
derd met figurale en ornementale motieven , terwij l de 
bladeren der  kapiteelen, spaarzaam met goud opge-
hoogd , zich op blauwen grond afteekenen. 

Onder  de vensters van het middelschip is een blad-
fries aangebracht, waarvan de hoofdtonen rood en 
groen zijn; een smaller  ornementrand omgeeft insge-
lijk s de bundelzuilen en de arcaden. 

Op de muurvlakken boven de traveeën , zijn wapens 
en met inscripties voorziene linten geplaatst. 

t geheel is rustig van toon, en heeft tot fond de be-
schilderde glasvensters der  zijschepen , welker  teekening 
en koloriet van schoon effect zijn. A l voortgaande 
zijn we onder  het krui s gekomen; den blik op het 
koor  slaande, aanschouwt ons oog het schoonst geheel, 
dat men zich in een kerk denken kan. 

Architectuur , schilder- en beeldhouwkunst, werken 
hier  saam tot een geheel, dat tot bewondering dwingt. 

Allereerst treffen de rijzig e verhoudingen van het 
ruim met de elegante afsluiting van het koor. e 
vensters hier  zijn van schoone proportion; de oppositie 
met die van het triforiu m is gelukkig. 

e fijn  zijn al die traceeringen, kapiteelen, gewelf-
ribben gedetailleerd! Tot verrijkin g der  architectuur, 
zijn zacht gepolychromeerde heiligenbeelden, op de 

i culs-de-lampe rustende, tusschen de verschillende tra-
[ veeen aangebracht. All e architectonische geleden zijn 
! met goudfilets opgehoogd. e gewelven zijn met sier-
1 lijk e palmtakken beschilderd en de muurvlakken boven 
 het triforiu m met fresco's op goudgrond voorzien. 

J Schoon van teekening en diep van kleur  zijn die beschil-
derde glasvensters van het koor; dit valt te meer  in 't oog, 
daar  die van het middelschip van rustige geometri-
sche teekening zijn. Tusschen de traveeën door  , zien 
we tie beschilderde vensters van den kapellenkrans, 
en hoewel zelve reeds sterk van kleur, vcrbleeken ze, 
bij  die van het koor  vergeleken, 't s het onderscheid 
tusschen zon- en maanlicht. Op dezen rijke n grond 
teekent zich de ranke silhouette van het altaar  in lich-
ten toon af en completeert het geheel op elegante wijze. 

k zie dat mijn schets maar  zeer  onvoldoende den 
indruk weergeeft, welken dit juweeltje van kunst op 
mij  maakt, maar  er  zijn van die meesterstukken, die 
men moet zien om ze te gevoelen ; het koor  der  Votiv-
kirche is er  een van. 

Ettelijk e malen heb ik reeils dat schoone aanschouwd 
en nog gaat er  bijna geen dag voorbij , dat ik de Votiv-
kirche niet betreed, om mij  te verkwikken aan vorm 
en kleur. 

e m te , de e te Parijs, ze 
imponeeren,  de Votivkirch e te Weenen, ze char-
meert. 

Vrede ademen die gewelven en wanneer  men op 
hoogtijd dit gebouw betreedt, en er  voegen zich bij 
dit schoon geheel de heerlijke accoorden eener -
zart-mis, dan is de indruk overweldigend, dan kan 
men, zoo tegen een pijler  geleund, langen tij d op de 
plaats gekluisterd blijven staan; dan nemen de ge-
dachten een onbestemden, gcnotvollen vorm aan, en 
men voelt zich mild gestemd. 

Een gevoel van trots doordringt ons bij  de gedachte 
dat het de kunst, de bouwkunst in 't bijzonder  — onze 
kunst, is die zulk een indruk teweegbrengt. 

En dan te moeten zeggen dat er  nog „droogstop-
pels"  zijn, die betwijfelen of de bouwkunst eigenlijk 
wel kunst is. — Allons done! 

'ti s echter  treurig , dat men zoo iets juist in d 
moet hooren! 

h gaan we verder; ik noem in 't voorbijgaan 
nog de blanke gesmeed-ijzeren hekwerken van het 
koor, alsmede de karakteristieke beschilderingen van 
de verschillende kapellen, de beschilderde gewelven 
van den kooromgang, allen meesterwerken in hun 
genre; verder  den fijnbewerkten kansel in marmer met 
aanwending van goud-mozaiek, en waaronder  de buste 
van den heer  v. Ferstel, den bouwmeester. 

g zijn nog de geschilderde glasvensters 
van het dwarsschip, alsmede dat van den voorgevel; 
overigens zijn alle glasbeschilderingen schoon vantee-
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kening en koloriet en in volkomen harmonie met de | 
architectuur. 

Buiten gekomen, plaatsen we ons in het straks ge-
noemde park, en aanschouwen een oogenblik den | 
zijgevel der  Universiteit; een lange middelpartij , met 
souterrain, parterre, en twee verdiepingen , hieraan 
sluitende lagere partijen , door  hoekpaviljoens met 
koepeldaken gekroond , getermineerd. t geheel in ! 
klassieken stijl opgevat. 

t souterrain vormt ccn krachtig rustiek werk in 
gehouwen steen ; dc rez-dc-chaussée bevat de Grieksche 
vensters niet chambranles cn kroonlijsten op bossage
grond; deze laatste in pleister  voortreffelij k uitgevoerd,
Op de iste verdieping, halfzuilen met arcaden, wier 
hoekvullingen uit de traditioneele halfzittende, halflig-
gende figuren in terra-cotta bestaan. e 2de verdie-
ping is uit fronton-vensters samengesteld. t geheel 
wordt door  een balustrade met statuen gekroond. En-
kele cordons zijn nog met terra-cotta ornement voorzien. 

e gevel heeft iets eentonigs, en zoo men er  al 
het karakter  eener  school in vindt, dat eener  hooge-
school heeft het mijns inziens niet; de details, hoe 
zuiver  ook, hebben niets origineels , en slechts de hoek-
paviljoens met aansluitingen zijn zeer  gelukkig van ! 
aanzien te noemen. 

Voor- en achtergevels, alsook het inwendige zijn nog 
niet genoeg afgewerkt om reeds beoordeeld te kun-
nen worden. 

e zijgevel, volkomen gelijk aan den beschreve-
nen , komt op het k uit. 

r  zijn wc op het interessantste punt van Weenen. 
Op den g geplaatst, zien we voor  ons het nieuw 
in aanbouw zijnde s , ter  weerszijden geflankeerd 
door  een huizengroep, in volkomen harmonie ermede 
opgevat; een waardige afsluiting. s tegen den g 
het nieuwe, in aanbouw zijnde Parlementsgebouw, 
rechts de zooeven genoemde Universiteit en achter 
ons het nieuwe, insgelijks onafgewerkte Burgtheater. 

Voorzeker  is het een zeer  interessant gebouw, het 
. e bestemming is duidelijk uitgedrukt en 

men leest zonder  moeite op de schitterende gevels het 
doel van het monument. 

t karakter  van den stijl doet denken aan de pro-
faangebouwen der e Gothiek, verbonden 
met een lichte nuance der e ; dit 
is tot een geheel vereenigd, dat schilderachtigheid aan 
ernst paart. e gevels zijn talentvol ontworpen, goed 
doordacht en toonen ons den meester. 

e bijgevoegde schets geeft een idee van den voor-
gevel ; men is thans bezig den middeltoren van zijne 
besteigering te ontdoen. 

e geheele voorspringende middelparti j  met hare 
vij f torens duidt het officieele gedeelte van het gebouw 
aan. Op de iste verdieping bevindt zich de feestzaal 
met open loggia. e aansluitende vleugels hebben 
reeds een meer  eenvoudig karakter , hoewel de archi-
tectuur  van het middelgedeelte ook hier  in hoofd-
trekken herinnerd is. t geheel wordt waardig afge-
sloten door  de schoone hoekpaviljoens, die een juisten 
overgang tot de architectuur  van de zijgevels vormen, 
welke in 't midden weer  door  avant-corps doorbroken 
zijn. t aanzicht van zij- en achtergevels is nobel 
en eenvoudig. e rijk e opvatting van het middel-
gedeelte ervan duidt weer  iets officieels aan, en te-
recht, want hier  bevindt zich de groote Vergaderzaal. 

s dus het geheel logisch gedacht, ook de details 
dragen hetzelfde stempel; men voelt overal dezelfde hand. 

Veel merkwaardigs is hier  op te noemen. Als het 
voornaamste noem ik in den voorgevel de rijk e tra-
ceeringen in de arcaden der  iste verdieping, dan de 
origineele oplossing der  vier  kleine torens (61 .

hoogte). c middeltoren (100 . hoogte) is eveneens 
geslaagd, ofschoon het bovengedeelte, dunkt me, een 
weinig te fijn  van behandeling is. Verder  de geluk-
kige conceptie der  hoekpaviljoens, het schoon effect 
der rustiekwerken, dc logische overgang ervan tot 
de vlakke muren der  verdiepingen; de zuivere profi -
lceringen van plinten, cordons, kroonlijsten enz. en, 
last not least, dc behandeling der  balkons op dc iste 
verdieping. n , aan dc voorzijde met bla-
deren cn decoratieve dierenkoppen voorzien, dragen 
vrijstaande kolommen met hoofdgestellen en de balkon-
plaat; slechts de balustrades zijn een weinig stijf van 
teekening. 

Beeldhouwwerk is over  't algemeen slechts spaar-
zaam aangewend. t ornementale gedeelte bepaalt 
zich tot de kapiteelen der  zuilen, de kleine rosetten, 
de bladeren der  cordons, de rosetten in de kroonlijst 
van het middelgedeelte, en verder  verschillende wa-
pens van stad en land, op voor-, zij- en achtergevels 
als basreliëfs aangebracht. t figurale gedeelte bevat 
de statuen, die de middelpartijen der  gevels verrijken , 
alsmede „d e n man", een vaandeldrager  uit den 
gildentij d , die den grooten toren bekroont. 

e gevels zijn in steen uitgevoerd, die zoowel door 
haar  kleur  als door  haar  verband de in d en 
vooral in België bekende Gobestange herinnert. 

Bezien we thans het inwendige, dat, hoewel op verre 
na niet voltooid, toch reeds een bezoek overwaard is. 
Tot duidelijk begrip geef ik hier  dc indeeling van den 
plattegrond in hoofdtrekken aan. 

e oppervlakte van het gebouw bedraagt 18700 , 
waarvan 15400 ' bebouwd zijn. n grondvorm een 
rechthoek vormende, is de lengte 154 , de breedte 
123 . 

Y.cn grootsche centraal-binnenplaats met arcaden 
(35.00 > 80.00 ) is ter  weerszijden door  drie kleine 
binnenplaatsen omgeven. n 't geheel dus 7 in getal. 

c groote toren aan den voorgevel bevat de hoofd-
ingang, die tot de groote Volkshalle (34 X ) 
toegang verleent. n het midden is gemeenschap met 
de centraal-binnenplaats , ter  weerszijden met de hoofd-
trappen, welke tot de feestlokalen in de 2de verdieping 
voeren. e inrit , in het midden der  zijgevels aange-
bracht , staat insgelijks in directe verbinding ermede. 

e trappenaanleg, met toegang aan twee zijden , is 
zeer  vernuftig gedacht. 

Verder  bevindt zich in het midden van den achter-
gevel een open, op zuilen overwelfde vestibule, van 
waaruit links en rechts trappen tot de op de iste ver-
dieping aangebrachte en voor  150 personen ingerichte 
Gemeenteraadszaal (345 ) voeren. Zij  gaat door  2 
verdiepingen heen en heeft aan drie zijden gaanderijen 
voor  het publiek. 

e straks aan den voorgevel genoemde feestzaal 
heeft een oppervlak van 1460 ; in grondvorm 
vormt ze een rechthoek, wiens zijden 19 en 76 . 
bedragen; de hoogte ervan is 17.50 . Tegen den 
voorgevel bevindt zich een open loggia, tegen de cen-
traal-binnenplaats, dus parallel ermede, een arcaden-
galerij. Aan de smalle zijden zijn nisvormige uit-
bouwen aangebracht ter  plaatsing van twee orkesten. 
Ter weerszijden hiervan bevinden zich toegangen tot 
de buffetten, rookzalen en nevenlokalen. 

k zijn, op de vij f verdiepingen die het ge-
bouw bevat, een reusachtig aantal lokalen, waarvan 
de sectie-, commissie-, en werklokalen der  gemeente-
raadsleden, bureau van den burgemeester, het secre-
tariaat , de stadsbibliotheek en het archief, museum-, 
gerechts- en conscriptie-lokalen, en eindelijk woningen 
voor  burgemeester, inspecteurs, wachters en portiers , 
verdeeld. 
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e ontelbare zwarigheden van dit kolossaal pro-
gramma zijn door  den bouwmeester  voortreffelij k opge-
lost. Elke afdeeling is stelselmatig behandeld; overal 
heerscht klaarheid; nergens donkere vertrekken en 
smalle gangen, overal licht en ruimte. 

e centraal-binnenplaats, voor  een groot gedeelte 
voltooid, en in den geest der  zijgevels opgevat, 
maakt een majestueuzen indruk . Aan de achterzijde 
bevindt zich een uitbouw in den vorm van een halven 
zeshoek, door  een torendak van pittoreske werking be-
kroond. Alles is in gehouwen steen uitgevoerd. Ook 
de kleine binnenplaatsen, waarvan vier  in pleister  met 
aanwending van sgramto's in zwarten toon , zijn uiterst 
merkwaardig. 

e groote feestzaal, in gehouwen steen met aanwen-
ding van marmer, belooft veel, en de vergaderzaal van 
den Gemeenteraad, waarvan het in caissons afgcdeelde 
plafond in eikenhout reeds gereed is , is van gelukkige 
verhoudingen. 

k herhaal, er  is niets storends in dit reusachtig ge-
heel; al de détails, legio in getal, hebben één karakter. 

e ornementatie , in denzelfden ernstigen geest opge-
vat, verbindt zich volkomen met de architectuur. 

n alles openbaart zich de denkende meester,—en 
wanneer  we het s verlaten, zijn we met respect 
vervuld voor  het machtig brein van den schepper  er-
van , — den dombouwmeester  Friedrich Schmidt. 

t vroeger  vermelde Burgtheater  is nog te onvol-
tooid , om reeds in zijn geheel beoordeeld te kunnen 
worden. Thans vormt het slechts een monumentale 
steigermassa, waardoorheen men gedeeltelijk verbor-
gen marmeren kolommen of onafgewerkte basreliëfs 
enz. ontdekt. Een klein deel van zij- en achtergevels 
is slechts ontbloot, en dit is juist niet instaat ons 
belang in te boezemen. t geheel, in e 

c behandeld, kenmerkt zich noch door 
schoone massa's, noch door  schoone détails. 

t schoone van  gedeelte is het materiaal en de 
afwerking. 

En thans zijn we genaderd tot het nieuwe Parlements-
gebouw, dat in een volgend nommer zal behandeld 
worden. (

T : S NAA
T " 

t vraagstuk:  is in dc laatste 
tijden het onderwerp geweest van vele gedachten-
wisseling in de  op het 
internationaal Congres voor  gezondheidsleer  te Genève 
en in de

e heer , stedelijk ingenieur  van Pa-
rij s , die een voorstander  is van het stelsel: „alles naar 
het riool" , ook aangenomen door  den gemeenteraad, 
toont er  de voor  deelen van aan in een belangwekkend 
opstel, voorkomende in A

n weet tlat de hoeveelheden voedingsmiddelen, 
die in een groote stad worden aangevoerd en in uit-
werpselen overgaan, aanzienlijk zijn. Zoo verbruik t 
men te Parijs jaarlijk s meer  dan een millioen tons ver-
schillende zelfstandigheden, als: 293,000 tons brood, 
166,000 tons vleesch, 270,000 tons visch , 488,000 tons 
groenten en vruchten, enz. 

c afval, voortkomende uit het verbruik , en al de 
stoffen in het algemeen, waarvan een stad zich moet 
ontdoen, vertoonen zich in drie verschillende vormen: 
ie vaste neerslagen (vuil der  huishoudingen, stof cn 
modder  van tien openbaren weg); 2c water  uit de huizen, 
zooals de keukens, gangen, enz. en regenwater, dat 
de daken en binnenplaatsen gewasschen heeft; 3e vaste 
en vloeibare uitwerpselen. 

e heer e gaat deze drie reeksen van 
neerslag na, en schrijft aan het hoofd van dit onder-
zoek de formule van den Engelschen beoefenaar  der 
gezondheidsleer  Chadwick:

s voeren tc Parijs 600 startkarren 2000 teer-
ling-meter  vuil uit de huizen weg, dat, vervoerd naar 
de omstreken , als mest gebruikt wordt onder  den naam 

 en een .stikstofgehalte van 6 tot 7 kilogr . op de 
1000 heeft. c reuk van de  is alles behalve 
aangenaam , maar  dc hoeveelheden, verspreid over  het 
platteland , hebben voor  dc gezondheid geene ernstige 
ongevallen doen ontstaan. 

Wat de uitwerpselen betreft, de beerkuil is, onge-
lukki g genoeg, nog altij d regel te Parijs, waar 80,000 
huizen rusten op 80,000 vergaarkommen van rottende 
stoffen, gevoed door  230,000 pijpen. 

e ondoordringbaarheid van die putten is verre van 
volkomen, en de ondergrond der  huizen is dikwijl s 
doortrokken van gistbare fecalc stoffen. s 
zenden uit den kuil stinkende uitdampingen in den 
dampkring. t ledigen van den put geeft aanleiding 
tot ongemakken, die ieder  kent, terwij l de nachtwerkers 
soms de slachtoffers zijn van het barbaarsche handwerk, 
waaraan zij  zich overgeven. e heer  Boutmy heeft het 
doodend vermogen aangetoond van eenige liters gis-
tende drekstof, die instaat zijn aanzienlijke hoeveel-
heden lucht te vergiftigen. 

e stoffen worden naar  Bondy vervoerd of andere 
particulier e verzamelplaatsen, die om Parijs een gor-
del van hoogst hinderlijk e inrichtingen vormen. n 
spreidt er  de stoffen op droogbakken uit , en door  ze 
te laten verdampen , verkrijg t men ccn soort van zwarte 
aarde , die men  noemt, welke 12 deelen stik-
stof op de 1000 bevat en door  den landbouw met voor-
deel wordt aangewend. Een onmiskenbare vooruitgang 
uit het oogpunt der  nijverheid is de behandeling van 
de vloeistoffen in warmen staat met zwavelzuur. n 
verkrijg t daardoor  een wit zout, zwavelzure ammonia, dat 
21 deelen stikstof op de 1000 bevat. r  deze be-
handeling maakt een groote hoeveelheid organische zu-
ren vrij , die een walgelijken stank verspreiden. Bo-
vendien lengt het water, waarvan het verbruik te Parijs 
toeneemt, de drekstoffen aan, en maakt ze meer  en 
meer  uit het oogpunt der  nijverheid. n de arme 
buurten, waar  de huizen nog water  missen, geeft de 
inhoud der  becrkuilen 6 kilogr . stikstof per  teerling-
meter, maar  in de rijk e wijken, zooals de Chaussée d'An -
tin , daalt dit cijfer  tot  kilogr. ; het gemiddelde is 
voor  Parijs 3,. e toenemende verdunning der  stoffen 
maakt de bereiding van de zwavelzure ammonia steeds 
kostbaarder. 

e heer e heeft bevonden , dat de open-
bare riolen een groote hoeveelheid uitwerpselen ont-
vangen , afkomstig van de  der  straten, van de 
huizen der werklieden of van de kazernes en andere 
groote staats-inrichtingen, die geen becrkuilen hebben. 

„Een becijfering, die ik gemaakt heb", zegt hij , 
„toon t het gewicht dezer  rechtstreeksche opruiming 
aan. Een inwoner  van Parijs brengt dagelijks gemid-
deld 1 kilogr . uitwerpselen voort; dat is voor  2,000,000 
inwoners ongeveer  2500 tecrling-metcr, overeenko-
mende met 23,600 kilogr . stikstof. e stoffen nu, 
uit onze beerputten gehaald, bevatten niet meer  dan 
6000 kilogr . stikstof, alzoo een vierde der  theoretische 
hoeveelheid. t is dus eenvoudig een-vierde, dat 
den ondergrond en den dampkring verpest, dc wonin-
gen der  werklieden vergiftigt en aan de steden, waar 
het stelsel van becrkuilen en stankkokers nog heerscht, 
een exceptioneele sterfte geeft, vooral tengevolge van 
typheuse koorts. n 1881 telde Parijs 96 sterfgevallen 
door  deze oorzaak op 100,000 inwoners, terwij l die 

verhouding voor  Brussel 35, n 22 en Berlij n 
20 bedroeg." 

e heer e bestudeert vervolgens dc rol 
der waterverdeelingen in de verbetering van den ge-
meentelijken gezondheidstoestand. n weet, dat te 
Parijs de gezamenlijke verdeeling van water  dagelijks 
stijgt tot 360,000 teerling-meter  of 180 liter  per  hoofd, 
maar  op deze hoeveelheid komt slechts een derde voor 
particulier  gebruik. 

e geleerde ingenieur  toont aan, dat er  noodwendig 
een antagonisme bestaat tusschen een ruim gebruik van 
water  cn de bijzondere stelsels van opruiming der  se-
kreetstoffen, zooals het , bestaande in 
het opzuigen van de stoffen door  een luchtledige ruimte, 
en andere pneumatische stelsels. j  veroordeelt het 
ingewikkelde der  mechanische toestellen: kleppen, kra-
nen, trekpijpen  enz., cn gelooft, dat alleen 
een goed rioolstelsel onmiddellijk de onreine vloeistof-
fen buiten de muren der  stad kan vervoeren. 

e behandelt vervolgens den bouw, het 
onderhoud cn de werking der  riolen, die hij  verge-
lijk t met het aderstelsel van de dierlijk e bewerktui-
ging. t Parijschc net heeft een lengte van 864,000 
meter; het zal ongeveer  1,200,000 . lang zijn na zijn 
voltooiing. A l de gangen zijn toegankelijk voor  de 
werklieden. Overal, waar  het natuurlij k verhang vol-
doende is, worden de goten door  de natuur  gereinigd. 
n de vlakke wijken neemt men de toevlucht tot spui-
ingen door  beweegbare kleppen, die kunstmatig aan 
het water  de snelheid mededeelen, welke het verhang 
het niet kan geven. 

n heeft gezegd, dat de riolen brandpunten van be-
smetting zijn. e heer l nu heeft bevonden, 
dat dc lucht van de riolen dikwijl s tienmalen minder  mi-
croben bevat dan de lucht der  straat. n kan dus 
in dc practij k den dienst der  riolen uitstrekken tot alle 
neerslagen, die door  het water  kunnen worden wegge-
voerd , cn inzonderheid tot de privaatstoffen. 

Vervolgens bestudeert de heer e de ver-
betering van de gezondheid buiten de steden. Vroeger 
wierpen de riolen den afval van Parijs in dc Seine, 
wier  water  erg bedorven werd. Om dat ongemak 
te voorkomen, heeft men voorgesteld:

r  van Parijs tot de zee kan men slechts 
beschikken over  een onbeduidend verhang van tien cen-
timeter  per  kilom., en dc uitgaaf zou stijgen tot hon-
derd millioen francs. Vervolgens zou men bij  den mond 
in zee de bezwaren ontmoeten, nu ondervonden bij  de 
monden der  verzamelriolcn. Te Brighton, te Torquay 
heeft men aanzienlijke werken moeten aanleggen om 
door  tunnels of lange ingedompelde hevels het riool-
water  op verren afstand van de kust en de zeebaden 
te zenden. Eindelijk , dit uitstorten in zee doet de be-
vruchtende deelen van het rioolwater  verloren gaan. 

t is ook het geval met het afgieten en filtreeren, 
wat slechts de vaste stoffen zou afscheiden en al dc 
gistbare opgeloste stoffen doorlaten. e zouden de 
Waterstroomen, waarin men zc wierp, bederven. 

e tegenwerpingen gelden voor  tallooze che-
mische wijzen van klaring . e uitwerkin g van ver-
schillende zelfstandigheden , in de riolen gebracht, als: 
kalk, aluin- cn ijzerzouten enz., bepaalt zich tot het be-
spoedigen van dc ncderploffing der  vaste stoffen, zonder 
de opgeloste stikstofhoudende deelen tc vernietigen, 
die voor  het mecrendeel in de helder  gemaakte, maar 
niet gezuiverde wateren achterblijven. Proeven , door 
Prankland in Engeland, en door e te Parijs 
genomen, bewijzen, dat deze verschillende manieren 
van werken altij d in het geklaarde water  ongeveer 
5o"/,, van de organische stoffen achterlaten , die in het 
oorspronkelijke water  ven-at zijn. Bovendien blijf t de 

uitgaaf aan reagentia altij d nabij  den halven cent voor 
 eiken teerling-meter  helder  gemaakte vloeistof. t zou 

i voor  Parijs jaarlijk s een millioen francs geven, alleen 
aan reagentia, daaronder  niet begrepen de onkosten 

' van wateropvoer, vervoer  en behandeling der  neer-
ploffingen, enz. 

Er blijf t dus slechts één practische werkwijze over 
\ om het rioolwater  te zuiveren, dat is de werking van 
 den doordringbaren bodem, verbonden met den groei 

j  van planten. n weet, wat het beginsel is van 
deze werkwijze, die in meer  dan honderd dertig En-
gelsche steden, te Berlijn , te , te Breslau en 
tc Parijs in de vlakte van Gennevilliers wordt in toe-
passing gebracht. 

e rioolwateren worden volledig gefiltreerd bij  het 
doorloopen van de bovenste aardlagen; de opgeloste 
organische stoffen dalen door  de lagen van den onder-
grond , waar  zij  zich in innige aanraking met de zuur-
stof der  lucht bevinden, die de tusschenruimten der 
aarddecltjes vult. 

Er bestaan in de bouwaarde microben, die de eigen-
schap hebben, de stikstofhoudende organische stoffen, 
bij  aanraking met de lucht, te versalpeteren. e heeren 
Schlösing en z vulden een buis van twee meter 
lengte met zand en goten er  het onzuiverste riool-
water  in. Na eenigen tij d was de versalpetering vol-
komen en men vond op den bodem der  buis, in het 
stikstofhoudende zuur, dat in het gefiltreerde water 
vervat was, evenveel gemineraliseerde en onschadelijke 
stikstof als het vuile, ingegoten water  bezat. Opmerke-
lij k genoeg, chloroform in dc buis gebracht, doet de 
microben in slaap vallen en schort hun werking op. 

Wat men ontdekt bij  de buis van Schlösing en , 
ziet men op groote schaal bij  het uiteinde der  droog-
leggingsbuizen van Osdorf bij  Berlijn , of van Genne-
villier s bij  Parijs. Een gram rioolwater  bevat 20,000 
kiemen van microben; een gram water  uit de draineer-
buizen van Gennevilliers slechts 12. r  is een ver-
schijnsel van natuurlijk e zuivering, dat bovendien de 
helderheid van het bronwater  verklaart . 

Te Gennevilliers bevloeide men in 1870 21 hektare 
met 640,000 teerling-meter  rioolwater. n 1881 heeft 
men 500 hektare besproeid met 19,000.000 teerling-
meter. e waarde der  gronden in die gemeente is 
verdrievoudigd. e bevolking is tusschen 1876 en 1881 
34"/., toegenomen door  den toevloed van landbouwers, 
die parti j  kwamen trekken van dc waardevermeerdering 
der gronden. 

e vloeiingen zullen worden uitgebreid. Volgens 
e brengt de wasdom der  planten een ver-

ticale draineering van onvergelijkelijk e kracht voort, 
desnoods jaarlijk s 50,000 teerling-meter  per  bunder 
verdampende. n alle opzichten is dus het stelsel „alles 
naar  het riool"  het beste. § 

25 Juli 1883. 

E . 
' S e r  van Waterstaat brengt ter 

kennis van belanghebbenden . dat ter  opleiding tot de betrek-
kin g van opzichter  bij  dc . waaraan een jaar -
wedde van Soo tot 2000 gulden verbonden is. met  October 
a. s., twee adspirant-opzichters kunnen worden toegelaten, op 
een maandgeld van 50 gulden. Nadere bijzonderheden bevat 
de Staatscourant. 

— c r van liinncnlandschc Zaken deelt mede dat 
zij , die het examen ter  verkrijgin g van het diploma van ge-
ëxamineerd cn becedigd landmeter  wenschen af tc leggen, 
zich vóór 31 Augustus e. k. schriftelij k bij  het t 
moeten aanmelden. 

— e Commissie voor  het der g aanbieden van een 
huldeblij k in zake de wet tot verlegging van den , 
heeft volgens het Handelsblad besloten het vervaardigen der 
matrijzen voor  dc medaille cn het slaan der  medailles op te 
dragen aan den graveur  Uacts, tc Antwerpen. 



302 4 Aug. 1883. 

. e Jury der  Afdeeling Bouwkunde van de 
Amsterdamsche Tentoonstelling heeft de volgende voordracht 
tot toekenning van onderscheidingen gedaan: 

Nederland: Zilveren medaille . Gosschalk tc Amsterdam; 
Bronzen medaille: n tc , Schmitz tc Amsterdam, 
Gemond tc ; Eervolle vermelding: r te 
Amsterdam. 

Be lg ië: a aan het e van Justitie; Gouden 
medaille: Schoy te Brussel, Van k tc Brussel; Bronzen 
medaille: Cocnracts; Eervolle vermelding: F ram l tc 
Brussel cn Van Arenbergh te . 

Frankrijk : Gouden medaille: Corroyer tc Parijs; Zilveren 
medaille: Camut te Parijs, Van der  Ooijen Bouwens te Parijs; 
Bronzen medaille: Calinaud tc Athis , c Perthes tc Parijs. 

e Jury bestond uit dc heeren Cuypers, president: . Gar-
nier , vice-president; Jean Bacs, secretaris; C. . Peters cn 
P. F. W. , leden. 

— r  dagen heeft de beproeving der  geëxposeerde brand-
spuiten op het tentoonstellingsterrein bij  dc Amsterdamsche 
brandwacht plaats gehad. 

Van het buitenland waren spuiten uit Parijs, . , 
, n enz., terwij l van binnenlandsch fabrikaat aan-

wezig was een spuit van do tinna Beider  &  Co. tc Amsterdam, 
r tu , Gebr. Van llcrgcn tc a en 

A . . van Bergen tc . 
Verschillende construction cn zeer  vindingrijk e samenstellin-

gen kon men opmerken cn de proefneming werd zeer  nauw-
keuri g en onpartijdi g gehandhaafd door  de internationale jury , 
waarbij  de heer . commandant der  Amsterdamsche 
brandweer, tegenwoordig was. 

Nadat met den vacuumnieter het zuigvermogen der  spuiten 
was beproefd cn dc hoeveelheid verwerkt water  was gemeten 
in een groot ijzeren reservoir, ging men over tot het verste 
spuiten cn nu bleek het. dat van dc verschillende brandspuiten 
het binnenlandsch fabrikaat het buitenlandsche overtrof , im-
mers dc spuit van den heer  A . . van Bergen tc c 
(prov. Groningen) spoot het verst. 

A l wordt nu dikwijl s gezegd . dat dc Nederlandsche industri e 
ten achteren staat bij  het buitenland, op het gebied der  brand-
spuiten is hier  bewezen, dat dc oude roem van Jan van der 

e door  zijn nakomelingen wordt gehandhaafd. 

. Op g 16 dezer, des morgens tchalf-
elf, zal in Afnrson Strorrikcti alhier dc vergadering van het 

k t van s gehouden worden. Na 
afloop der  vergadering zal een bezoek gebracht worden aan 
dc Tentoonstelling, terwij l dienzelfden dag, tc halfzes, dc leden 
zich aan den gcmccnschappclijkcn disch in bovengenoemd 
gebouw zullen vereenigen. 

n volgenden dag tc halfticn heeft een watertochtje plaats 
in cn om Amsterdam. Na afloop daarvan weder  bezoek aan 
dc Tentoonstelling cn 's middags tc dri e uren voordracht over 
het dynamiet cn zijne toepassingen, vanwege den heer  A. , 

directeur van dc Socictc Généra le pour la fabrication de la 
, tot welke voordracht dc leden toegang hebben. 

. t vooruitzicht voor  spocdigen aanleg van 
tramwegen in g is, na dc laatste bijeenkomst der 
Provinciale Staten in dit Gewest, niet gunstiger  geworden. 

Gedeputeerde Staten hadden namelijk , met het oog op dc 
veelvuldige corcessie-aanvrngen voor den aanleg van tram-
wegen, aan dc Provinciale Staten ccn Ontwcrp-rcglcment 
voorgelegd, houdende wettelijk e bepalingen, die zoowel bij  den 
aanleg, als de exploitatie van tramwegen inacht tc nemen 
zijn , maar  niet verder  dan voor  zooveel de provinciale wegen 
voor het beoogde doel zouden gebezigd worden. 

e Provinciale Staten hebben dit Ontwcrp-rcglcment aan 
Gedeputeerde Staten teruggezonden, met verzoek hot ook toe 
tc passen op dc rijkswegen c cn  klasse, 

c rijkswegen se klasse worden wel-is-waar  door de Pro-
vincie beheerd cn onderhouden, maar het is genoegzaam be-
kend, dat dc Staat beschikt over  het geven van vergunningen, 
als in casu bedoeld worden . cn ten bewijze daarvan strekke 
dc door  den r  van Waterstaat, l cn Nijverheid 

 Juli  verleende concessie voor  den aanleg cn dc exploi-
tatie van ccn tramweg op den rijksweg der  klasse van 
Sittar d naar . 

t zal wel geen betoog behoeven, dat de Provinciale Wet-
gever  bezwaarlijk voorwaarden kan stellen voor  den aanleg 
cn dc exploitatie van tramwegen, die geheel aan het k 
toebehooren en van e beheerd worden, zooals met 
die der  klasse het geval is. 

t is niet tc voorzien dat deze aangelegenheid spoedig zal 
geregeld zijn , en dit moet in hooge mate betreurd worden, 
daar het vcrlccncn van concessie voor  den aanleg van tram-
wegen daarvan afhankelij k is. 

. n heer  N. Biczcveld, gemeente-architect, 
is met  September e. k. uit zijne betrekking eervol ontslag 
verleend, met dankbetuiging voor  bewezen diensten. Voor 
deze betrekking worden blijken s eene in dit blad voorkomende 
advertentie sollicitanten opgeroepen. 

. e fraaie toren, die eene hoogte van  meter  heeft 
en eenigszins naar het Zuidoosten overhelt, wordt gerestau-
reerd naar dc plans van den gemeente-architect, den heer 

. e omstcigcring is gereed cn dc hockblokken, 
cordonbanden cn lijstwerken worden in bergsteen vernieuwd. 

. 
n het bericht omtrent dc koorbanken tc , in het 

voorgaande nommcr op bladz.  geplaatst, is cene fout in-
geslopen. n leze de laatste zinsnede als volgt: 

«Verder heeft men nog  consoles of dragers aan den 
«onderkant der  opslaande zittingen, die allen geprofileerd en 
«met verschillende figuur-reliëf s (meer en haul behandeld) 
"bekleed rijn. 11 

N 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G 
Op g den 14J n Augustus 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 380. 

t herstellen der  dakbedekkin-
gen van eenige gebouwen der 
centrale werkplaatsen te Til -
burg, in twee perceolen. 

c besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens § 20 van het bestek. 

t bestek ligt van den l * " n Augustus 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  F. SASSEN' te ' i Hertogen-
bosch, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0.60. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 10J' n Augustus 1SS3, des voor-
middags ten 11 '/ , ure. 

Utrecht, den 30"' ° Jul i 1883. 

Om werkzaam te zjjn voor  de gemeente 
 shaven, wordt een T ge-

vraagd op eene jaarwedde van /' 1400. 
e titulari s moet voldoende bekwaamheid 

hebben voor  Burgerlijk e en Waterbouw-
kunde en Werktuigkunde. 

Adres op zegel en verdere bewijzen in te 
zenden aan den Burgemeester  van  ska-
ten vódr of op den 14 Augustus 1883. 

 en S van 
 W  zjjn voornemens aan 

te besteden des middags ten 12 ure ten -
huize aan den Ainstcldjjk . 

Op g den 21 Augustus 1883. 
a. t verbouwen der  School en 

Onderwijzers woning aan de N es-
ser-zwaluwenbuurt. 

b. t verbouwen der  School aan 
den Amsteldrjk en het opbou-
wen van 4 . 

Bestekken met teekening zjjn tegen betaling 
van 50 cent net exemplaar  verkrijgbaa r  bij 
de firma  en V A N , 

k Amsterdam. 
n zjjn te bekomen aan het bu-

reau der  Gemeentewerken, Overtoom N" . 203 
te Nieuwer-Amulet. 

Aanwjjzen in loco voor  sub a op Vrjjda g 
10 Augustus 's morgens lO'/ j  uur , 

van sub b op g 7 Augustus 1883, 
's morgens 10 uur. 

1 
unwind. 

 en S dei-
Gemeente  zullen op g 
13 Augustus 1883, te 12 uur des middags, 
op het , in het. openbaar en bjj 
enkele inschrijvin g doen aanbesteden: 

t bouwen van een Schutsluis 
in de r  Trekvaart . 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding (met 
één teekening) zjjn uitluiten d te verkrjjgc n 
ter j  der  gemeente tegen betaling 
van ƒ 1, van g fi  Augustus af. 

n worden gegeven ten kantore 
van den , r  N°. 02, op 
het , 's ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

V A N . 
lie Secretaris, 

E , /. S. 

Amsterdam, 1 Augustus 1883. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- cn E , tot concurre-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 
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AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, y en, , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

1868. Zilveren e voor -
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2dnj 3J.n e n 4  D graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

' 
- en , enz. 

, aannemers van verwarmingen ventilatie. 
N i e u w e v a a i - t , 10 

. 
n voor  openbare'gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

tevens goed  ook 
bij  uitvoering; werkzaam geweest, 
biedt zieh aan 

Adres franco . W  Bureau 
van üe Opmerker. 

~ T Ö C O  O
Centrifugaal pompon en Stoomheijen 

T E P en TE . 
-

mm Hl 
 Catalog. 

. 

Y a n der 

LOONl 

L 
Zninil'lieids -

n 

l.lzriT n

n d en &  Co. 
 y <l rech t. 

Niet a;ni:rrocicu-
de en roeitwe-
rende Verven. 

. 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, . Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

ITÏLOÏ»*' 
3 Y & ,  & 
2 BOC  Frères, E £ 
5 , S & C"„ E <=. m ~ 

 O JfiJ T ac
Oostzeedijk 24S, Botterdam. 

BegrOOtiag van n /17575. 
Op g den 14 Augustus 1883, dea namid-

dags te één ure, zal in eender  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
'» Gracenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t oprichten van een gebouw 
voor  hot t te Zuid-
broek. 

e bestekken en de teekeningen liggen ter 
inzage te '*  Gracenhage, in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein. 

e stukken zjjn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bij  den r  J. , Opzichter 
overliet w cn Gevangenis te Win-
schoten. 

n worden gegeven door  den -
(fonieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C.  te 
* Gracenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Xnidtiroek 
o\) Zaterdag den 11 Augustus 1SS3, des voor-
middags te 9 ure, op het terrein waarop het 
gebouw moet worden opgetrokken. 

's Gravenhage, den 25 Jul i 1883. 
 van Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

die niet goed gevolg gebruikt zijn te Am-
sterdam, aan de Ned. Biscuit-tabriek , aan 
het , aan het thans in aan-
bouw zijnde Stedelijke Slachthuis, aan Water-
werken en andere partikulier e gebouwen, 

aan de Pohlerwerken aan de n bjj 
Haarlem, aan de Bollandeehe en Nederi. 

n voor  verschil-
lende doeleinden enz. n en mon-
sters zijn op aanvrage te verkrijge n bij  den 
Generaal Agent S. . E ' Ainstel 101», 
alwaar  ook wegens plaatsgebrek wordt op-
geruimd eene parti j T -

 beneden fabrieksprijzen. 

. 
Begrooting van n ƒ16890. 

Op g den  Augustus 1383, des namid-
dags te één ure. zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plan te 
's Gracenhage, bjj  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t oprichten van een Gebouw 
voor  hot t te -
lingen. 

e bi»tekk..'i i en de teekeningen liggen 
ter  inzage t>- '.v Gracenhage, in een der  lo-
kalen van het e van Justitie, op 
het Plein. 

e stukken zjjn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bij  den lieer  N'. , 
bouwkundige te Harlingen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C. B te 
V Gracenhage. 

Aanwjjz.in g zal gedaan worden te llar-
lingen op Zaterdag den 11 Augustus 1SS3, 
des namiddags te 5 ure. op liet terrein 
waarop het gebouw moet irordenopgetrokken. 

's Gracenhage, den 25 Jul i 1?S3. 

J)e  van Justitie , 
Voor den , 
 Secretaris.Generaal, 

. 

E

, 

-
en niidera 

N 

, r" 

S , enz. 

, 

Sedert 18Jff5 jfovemtijf d te . d mot dlverwe medailles. 

Uitgebreide handel in Bouwartikelen; nemen goederen ter  étalage en in depot. 
N &  C°. Amsterdam. Achter Oosteinde, N: 4. 
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EXPLOITATIE OER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg . 3. . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bij  den r 

. S . , Beekstraat  02, te Arnhem. 
 W . P A T O N

. SU Y , 
N VA N 

l U l 

Bickerstraat 
. 

zjj n belangrijk n prij s verminderd cn voorhan-
den in de n van 

É & , 
Spu i s t r aat 6 en 8, A m s t e r d a m. 

 ontbiede de geïllustreerde

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
graphii - voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
even van inlichtingen en het aannemen van 
cstcllhigen voor  zonder; 

prijsverhooging voor de bestellers. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

.i

Centi^lverwarmin g Sc Ventüatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

Openbar e Aanbesteding . 
- S

 zjjn voornemens op -
dag, den 9en Augus tus 1883, des mid-
dags ten 12 u re, ten e aldaar, in 
het openbaar  aan te besteden: 

g van zes i jzeren Scheeps-
boegen, e lk wegende ongeveer 
1150 k i l o g r a m , en zes Schroef-
ankers met . 

e bestekken liggen dagelijks, met uit-
zondering van de Zondagen, voor  belangheb-
benden op de Gemeente-Secretarie ter  inzage 
en zijn, tegen betaling van 25 cents per 
exemplaar, mede aldaar  verkrijgbaar. ! 

Schiedam, den 3660 Juli j  18SS. 
Burgemeester en Wethouders Voornoemd 

P. J. V A N  VA N ' 
He Secretaris, 

A. W. , 

E JONG  &  C 
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogclyken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
machines. n - en Brugconst ruc t iën enz. 

Bj j P. A , te Arnhem, is verschenen de negende aflevering van 

Geschiedenis van de n 
n der  Architectuur , 
noon 

Hooglceraar voor de Bouwkunst aan de  School, te

t omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk . 

e u i tgave geschiedt bi j  in teeken ing i n 10 a 12 af lever ingen a ƒ 1.75. 

. 

J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

T 
en verder , 

Prima , 
merk F  s i i im; , 

in wichthondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n  &
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

N . 
uit de groeven van 

 j

e , 
volgens teekening. 

.W.W. 
r  F. W. V A N T JGz. , T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

Bureau der e van Architectur e el Amicilia : JAN' , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag: voor  het buitenland 
C. B. S S en A. W. . ƒ 7.50 en ë ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den i'^-Sccretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, 
t N<\ 28 tc Arnhem. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte cn 10 
cent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

t bij  6. W. van de Wiel & f>„ te . 

(A. et A.) E T N WEENEN . 
 300.) 

t algemeen aanzien van het nieuwe Parlements-
gebouw , met zijn zijgevel tegen het k ge-
legen , maakt natuurlij k een scherp contrast met de 
omringende gebouwen. l verdienste het ook, uit 
een oogpunt van stijl , bezit, verstoort het de harmonie , 
die in dit schoon geheel heerscht; en waarlijk , de te-
genstelling kan niet grooter  zijn, want zoo ooit de 
Grieksche stijl , met al zijn strengheid, in een modern 
monument is uitgesproken, dan is dit hier  het geval. 

Bij een eerste bezichtiging begrijpt men volstrekt 
niet, tot welk doel dat gebouw dienen kan. 

Een Grieksche tempel! is de uitroep, en al aanstonds 
herinnert men zich de kunstgeschiedenis. 

e massa's en details, ze zijn ons bekend; kroon-
lijsten , zuilen, kapiteelen en basementen, frontons en 
acroteriën, tot zelfs de tympan-vullingen, ze roepen 
ons de Grieksche monumenten voor  den geest. Voor-
zeker is het Parlementsgebouw, als Grieksch gebouw, 
schoon — een zetel der  Wetgevende t in de d« 
eeuw, zien we er  niet in. 

We vragen ons af, waarom die slaafsche toepassing 
van vroegere kunstperioden ? Onzes inziens sluit ze alle 
inspiratie, alle persoonlijkheid uit; bij  het ontwerpen 
is men overal gebonden, en de uitdrukking , het karak-
ter  van het hedendaagsch gebouw, wordt maar al te 
dikwijl s aan den stijl van vroeger  eeuwen opgeofferd. 

r  architect heeft een voorliefde voor een zekere 
stijlperiode, maar dit is geen reden om niet anders 
dan daarin te denken. t programma voor  den he-
dendaagschen architect gaat verder. 

t hij  zich van zijn gelief koosden stijl bediene, 
en zijn werk in den geest ervan behandele, — goed; 
maar dat hij  toch zijn werk, de tij d zvaarin, het doel 
waarvoor, en de persoon die het gebouwd heeft, op 
artistieke wijze moet uitdrukken , is een zekerheid. , 
maar  dan ook alleen, heeft hij  zijn programma in allen 
deele vervuld. 

Voorzeker  zijn de vereischten vele, de bezwaren 
groote; maar ze zijn slechts in overeenstemming met 
het vereerende, dat er  ligt in de taak, geroepen te 
zyn een monument te bouwen. 

Afgezien dus daarvan, brengen we hulde aan het 
talent, dat den Griekschen stijl zoo zuiver  heeft weer-

gegeven. t geheele gebouw verraadt een grondige, 
uitgestrekte kennis van het kunstkarakter  ervan in zijn 
geheelen omvang. 

e verhoudingen van het middel-peristyl in den 
voorgevel zijn rein en schoon; ook die der  hoek-
peristylen zijn fraai; slechts is de proporti e tot het 
soubasement (stylobaat) hier  niet gelukkig; een zwa-
righeid , in dit geval moeilijk te overwinnen. e zij-
gevels zijn in hun midden door  hoofdmassa's, met 
attiek gekroond, doorbroken, waarvoor, als ingangen, 
karyatiden-hallen zijn geplaatst, die tegen de hooge ge-
vels geen gunstig effect maken. e achtergevel is 
evenals de voorgevel behandeld. 

Bestijgen we de zachte helling, die ons tot het mid-
del-peristyl aan den voorgevel voert. 

Van hieruit geraakt men tot een vestibule, in 
n stijl opgevat; links en rechts trappen 

tot den beganen grond. Er  bestaat n.l. een doorri t 
onder de peristyl (zie de schets). 

e vestibule is gepolychromeerd en door  een velum 
verlicht, welks ruiten met sierlijk e ranken en bladeren 
beschilderd zijn. e wanden zijn met steenmarmer 
bekleed, dat aan Port d'or  doet denken. Verder 
gaande, komen we in de Centraal-halle, in n 
stijl uitgevoerd. e grondvorm is rechthoekig; vier-
en-twintig zuilen, met de kapiteelen van het -
monument bekroond, schragen een kroonlijst , waarop 
in het middel-gedeelte het glasdak, in zadelvorm, rust. 

t plafond der  omringende galerij  is in caissons af-
gedeeld. 

e zuilen zijn monolithen van rood marmer, de kapi-
teelen verguld; verder  vindt men in de kroonlijsten , 
friezen en geleden veel aanwending van antiek rood, 
blauw en goud. e muren zijn weer met marmer als 
voren bekleed. 

Vanuit de Centraal-halle heeft men links toegang 
tot het , rechts tot de r der  Afge-
vaardigden. n den achtergrond bevindt zich de toe-
gang tot de feestzalen, welke in den achtergevel zijn 
geplaatst. e zijn zeer  schoon gedecoreerd en in 
alle opzichten merkwaardig, 't Zou te wijdloopig zijn, 
dat mengelmoes van schitterende kleuren, tot een rij k 
harmonisch geheel vereenigd, te willen opnoemen. 
Stijlvol , zoowel van lij n als kleur, is al het ornement. 

Overal is het marmer geimiteerd, en op zoo be-
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drieglijk e wijze, dat men het verschil onmogelijk be-
speurt. e wijze van uitvoering is zeer  interessant. 

e muren worden namelijk met gewone fresco-verven 
beschilderd, waarin slechts een weinig zeep gemengd 
is. a worden ze met een heet ijzer  geperst, 
waardoor  de oppervlakte een glans en gladheid be-
komt, die voor  het gepolijst marmer niet behoeft 
onder  te doen en tevens onverwoestbaar  is.  effect 
is verrassend. 

Begeven we ons naar  de Centraal-halle terug en van 
daar  naar  het . 

e voorzaal, die we betreden, is rij k gedecoreerd; 
hier  is  fresco-schildering. Een geheele architec-
tuur  is op den muur aangebracht. 

,,'t , zoo zegt de heer , „veel practischer 
dan het aanbrengen ervan in stuc. Eerstens is het 
minder  kostbaar, cn ten tweede stoot men nergens 
de hoeken af, terwij l toch het effect een is." 

e groote muurvlakken zullen met landschappen 
beschilderd worden, het glas-velum met slingertak-
ken en bladeren, zoodat men zich in de vrij e natuur 
zal kunnen verplaatst denken. e heeren afgevaardig-
den kunnen dus eerst nog eens een luchtje scheppen 
vóór ze beginnen te oreeren. 

n corridor  doorgaande, komen we in de vergader-
zaal van halfcirkelvormigen grondvorm. e zittingen , 
in amphiteater-aanleg, scharen zich om den presidents-
zetel , tegen den vlakken wand aangebracht. 

Pijlervormig e kariatyden van wit marmer op den 
halfcirkelvormigen wand in geel marmer, met zwart 
en rood afgezet, schragen een gaanderij  van donkeren 
toon, met goud. e is door  trappen in verbinding 
met de zaal. 

n een tweede, meer  terug gelegen gaanderij 
voor  het publiek — als attiek behandeld; de pilaster-
vullingen in goud op rooden grond. 

Tegen den vlakken wand is een e 
zuilenorde met fronton aangebracht. Geintercalleerd 
is een kleine e pilasterorde; het overblijvende 
fries is met fresco's beschilderd. e kolommen zijn in 
rood marmer met kapiteelen in goud. e hoofdkleuren 
der kroonlijst zijn zwart, goud en rood. 

t plafond vormt in het midden een beschilderd 
velum (ongeveer  der  straallengte), het overige deel 
is in caissons afgedeeld. 

e zaal maakt een bevallig en schoon effect. 
n den anderen vleugel van het gebouw bevindt 

zich de r  van Afgevaardigden, voor  3 50 personen 
ingericht; de eerste is voor  200 personen. 

e architectuur  is dezelfde; slechts de polychromie 
is anders en levendiger. 

Verder  zijn er  merkwaardig de restauratiezalen, de 
bureau's van de ministers, presidenten enz., welker  pla-
fonds allen afwisselend van teekening en polychromie zijn. 

n we thans van ons schoon uitstapje in Grie-
kenland terug, om ons in het hartj e van d 
te begeven. 

e plaatsen we ons weer  op den , waar 
we links van het Parlementsgebouw, op ongeveer  200 
schreden terug, een vrijstaand momument ontwaren, 
welks schilderachtige silhouette ons de e kas-
teelen uit den d voor  den geest roept. 

't s het Justitiepaleis (zie de schets). 
e plaatsing ervan is ongelukkig; men denke zich 

nl. een scherphoekigen driehoek, welks top den g 
raakt, terwij l de basis door  den voorgevel van het Jus-
titiepaleis, de beenen door  den zijgevel van het Par-
lementsgebouw en een huizengroep gevormd worden. 

Van den g af gezien is de indruk niet gunstig, 
daar  het gebouw, om zoo te zeggen, een toegang 
mist, het plein door  een hekwerk is omgeven, en 

men dus telkens verplicht is een omweg te maken, 
om tot den hoofdingang te geraken, die, zooals van-
zelf spreekt, zich in de as van den voorgevel bevindt. 

t aspect van de gevels is bevreemdend; onbekend 
met het doel ervan , zoekt men de bestemming te raden. 
Op geen enkel publiek gebouw kan men dit uiterlij k 
toepassen. Van het monument daalt men af tot het 
privaathotel, waar  't nog het beste mede overeenkomt. 
Eerst dichterbij  gekomen, verraden dat zittende beeld 
in den pignon van het midden-avant-corps, alsmede 
enkele kleine details de bestemming. 

Een Gerechtshof evenwel hebben we hier  allerminst 
gezocht. Want herinneren we ons, wat er  in den 
laatsten tij d op dit gebied als toongevend geleverd is, 
dan is het niet te verwonderen, dat we hier  afge-
dwaald zijn. ! dan is ons de Gerechtigheid 
onder  geheel anderen vorm verschenen. Nu eens was 
het in de gedaante eener  majestueuse gestalte, uit 
welker  trekken ernst cn macht spraken: getuige het 
Paleis van Justitie te Brussel. r  is het de Justitie 
in al haar  ontzagwekkendheid. n weer  was het een 
ideale figuur,  die aan reinen eenvoud van gewaad, 
verheven uitdrukkin g paarde: zoo het Gerechtshof te 
Parijs. r  verscheen ons de Justitie in hare onfeil-
baarheid (zoo deze al bestaat). Was de indruk niet 
geheel dezelfde, in hoofdzaak stemden ze toch overeen, 
en we werden niet op een dwaalspoor  geleid. 

n Weenen is het anders: daar  verschijnt ons de 
Justitie in de gedaante eener  eenvoudige persoon met 
lieve, aanminnige trekken cn koket gewaad. Voor-
zeker  een geheel andere opvatting! Volgens sommige 
Weeners meer  in harmonie met het karakter  van den 
„gemüthlichen Oesterreicher"  , maar, naar  wij  meenen , 
de rechte niet. 

Naderbij  gekomen , zijn we aangenaam verrast door 
de uiterst artistieke behandeling der  details; steen, 
ijzer, hout en zink, ze hebben eene metamorphose 
ondergaan, en schijnen te leven in die teederc, elegante 
vormen. e gebeeldhouwde kolommen, de kapiteelen 
der pilasters , dc omlijstingen der  toegangen, de deuren 
met haar  schoon ijzeren beslag, de zinken dakramen, 
lijst - en dakbekroningen — het zijn juweeltjes van smaak 
en stijl . 

t beeldhouwwerk in 't algemeen kan, zoowel in 
compositie als in uitvoering, met de beste producten 
der e e wedijveren. Ook het in-
wendige draagt hetzelfde karakter. 

e vestibule is vierkant van grondvorm; elke wand 
is in drie arcaden afgedeeld, door  vrijstaande kolommen 
gevormd. t geheel wordt bekroond door  een koe-
pelvormig plafond. Op dc muurvlakken zijn decoratieve 
motieven met inscripties, op den bouw betrekking heb-
bende , aangebracht. 

s bevindt zich de trap voor  de leden van de 
rechtbank. e zonderen zich dus dadelijk van het 
publiek af, dat door  eene dubbele deur, in den achter-
wand geplaatst, tot de groote vestibule geraakt. 

e is een halle van rechthoekigen grondvorm 
(16 .  32 , aan drie zijden door  arcaden 
omgeven, tegen de vierde au fond, is de hoofdtrap 
aangebracht. 

e pijler-arcaden van den rez-de-chaussée zijn als 
soubasement opgevat; de pijler s van rood graniet zijn 
door  horizontale banden van grij s graniet doorsneden; 
de koepelvormige gewelven zijn in het genre der -
loges op de ["  verdieping van het Vatikaan behandeld. 

e beschildering der  caissons is afwisselend in rood en 
blauw. 

e i e verdieping wordt door  eene e arcade 
gevormd; de hoekvullingen bestaan uit de wapens der 
Oostenrijksche , als cartouches aangewend. 
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e kleurschakeering is van zeer  gelukkig effect. e 
galerij  is door  kruisgewelven overdekt, van beschil-
dering als voren. 

Nog is een attiek-verdieping , uit gekoppelde arca-
den bestaande, aangebracht en bekroond door  een 
koepelvormige kroonlijst , welke den overgang tot het 
glasdak in zadelvorm uitmaakt. 

n de ' verdieping boven de hoofdtrap bevindt zich 
het zittende standbeeld der  Gerechtigheid, met zwaard 
en wetboek voorgesteld, in eene nis geplaatst. Op de 
topgevelvormige bekroning is het wapen van Oostenrijk 
als medaillon aangebracht. 

Een soortgelijk motief, van eenvoudiger  opvatting , 
wordt aan den tegenovergestelden wand gevormd: de 
nis verandert in arcade cn het medaillon in klok. t 
geheel is origineel van compositie. 

e Centraal-halle maakt een schoon eftect, zoowel 
door  de architectonische samenstelling als door  de 
polychromie. 

Slechts de hoofdtrap is niet zeer  geslaagd; ze is te 
steil en mist die elegante overgangslijnen, welke vrij -
liggende trappen kenmerken. 

Van bijzonder  schoone werking is de kroonlijst , die 
zulk een artistieken overgang der steenarchitectuur 
tot de constructie van het glasdak vormt. Ook dit 
laatste is van fraaie teekening en kleurschakeering. 

Verder  onderscheiden zich de aangrenzende zalen en 
kamers, meestal in eikenhout betimmerd, door  hare 
artistieke opvatting. Overal vindt men schoone details 
tot in het oneindige gevarieerd; fraaie producten van 
kunstindustrie vertoonen zich bij  elke schrede, en ver-
raden bij  hun ontwerper  het meesterschap over  den 
vorm. 

Op den g teruggekeerd, passeeren we een hui-
zengroep van middelmatig aspect en komen tot de 
beide a (zie de schets), nl. het h 
en het Natuurhistorisch . 

n aanzien volkomen gelijk , vormen ze in grondvorm 
twee rechthoeken, wier  korte zijden aan den g 
geplaatst zijn. 

r  een park gescheiden, in welks centrum het 
gedenkteeken aan a Theresia zal verrijzen , vormen 
deze gebouwen een monumentale paleizenmassa, die 
nog gecompleteerd zal worden door  het in aanbouw 
zijnde keizerlijk Paleis, in denzclfdcn geest opgevat, 
en aan de andere zijde van den g geplaatst. 

Wanneer  dit programma geheel zal zijn voltooid, kan 
Weenen op een grootsch architectonisch geheel bogen, 
zooals slechts weinig steden bezitten. 

s nu is het aspect schoon. e musea, in 
e e ontworpen, hebben , wat 

massa's aangaat, volkomen het karakter , dat de schat-
kamers van kunsten en wetenschappen dient te kenmer-
ken. e koepels, in het centrum van de voorgevels ge-
plaatst , verhoogen den algemeenen indruk en verleenen 
het geheel een imposant karakter. 

s dus het geheel van juiste opvatting, de onderdeelen 
zijn dit, onzes inziens, niet altijd . 

Zoo vinden we den rez-de-chaussée, als soubasement 
in rustieken n stijl behandeld, te hoog in ver-
houding van de bel-étage, die door  eene halfzuilenri j 
in n stijl gevormd wordt. 

Een krachtig plint zou in dit gebrek voorzien en 
het gebouw een solieden voet verzekerd hebben. 

n — is het doorloopend motief der  ie verdie-
ping, de venitiennes, te dikwijl s aangewend. t is 
toch in de midden-avant-corps, hoekpaviljoens en tus-
schenpartijen, kortom overal herhaald. 

Eene afwisseling in de midden-avant-corps, waarachter 
zich de groote vestibule en trapzalen bevinden, ware 
even logisch als gewenscht geweest. 

t ornement is met te kwistige hand aangebracht. 
e muurvlakken der  bovenverdiepingen zijn overla-

den met guirlandes, kransen en cartouches, die, hoe 
schoon ook op zich zelf, aan de archtitectuur  schaden. 

e attiekvensters der  2e verdieping zijn te weinig 
architectonisch van behandeling en doen meer  aan het 
meubel denken. Van schoone werking zijn echter  de 
figurale beeldhouwwerken, die zich kenmerken door 
gelukkige compositie alsmede fijne uitvoering. 

n hoofdzaak zijn de gevels in gehouwen steen uit-
gevoerd ; slechts de zuiltjes der  venitiennes, alsmede 
de sluitsteenen der  arcaden op de ie verdieping, zijn 
in rood marmer aangebracht. 

t inwendige is nog zeer  onafgewerkt. 
n het Natuurhistorisch m zijn slechts de zalen 

der ie verdieping gedeeltelijk gereed; overal zijn ge-
koepelde plafonds aangebracht, welker  beschildering 
eene zinspeling op de te exposeeren voorwerpen doet 
aanschouwen. 

n het h m trekken tot hiertoe 
de twee groote binnenplaatsen de aandacht. Aan-
gezien de zalen der  ie verdieping allen bovenlicht 
ontvangen, zijn de blinde vensters, die de muur-
vlakken doorbreken, met sgraffito figuren , op de kun-
sten betrekking hebbende, voorzien, 't Geheel is van 
zeer  schoon effect. 

n beide gebouwen bewonderen we de grootsche trap-
zalen. l nog alleen de ruwe gemetselde wanden, 
hier  en daar  met steigers doorbroken, zichtbaar  zijn, 
kan men zich den monumentalen indruk voorstellen, 
dien dit geheel maken zal; het zal de e 
kunst in al haar  majesteit te aanschouwen geven. 

n een zijstraat, de , bevindt zich 
het vereenigingsgebc.uw der  ingenieurs en architecten. 

e voorgevel, hoewel niet door  groote afmetingen 
schitterende, verdient er  niet minder  de aandacht 
om. Ontworpen in het genre der e -
naissance, paart hij  aan grootsche opvatting en schoone 
verhoudingen eene levendige kleurspeling, teweegge-
bracht door  de toepassing van berg- en baksteen. 

Boven den rez-de-chaussée en mezzanin , als souba-
scment in rustieken stijl behandeld , verheft zich de bel-
étage , met eene halfzuilenri j  in n stijl 
gecomponeerd; twee hoekpaviljoens domineeren het 
overige van den gevel, en vormen eene gelukkige 
afsluiting, e frontonvensters der  ie verdieping wor-
den door  liggende figuren bekroond. 

r  de Nibelungengasse geraken we tot de Schil-
lerplatz, een ruim plein van rechthoekigen grond-
vorm. t den rug naar  den g gekeerd , bevindt 
zich voor  ons de Academie van beeldende kunsten, 
terwij l terzijde het plein door  monumentale privaatge-
bouwen begrensd wordt. n het centrum verheft zich 
het Schiller-monument (zie de schets), door  parkaan-
leg omgeven. 

t effect ervan is niet zeer  gunstig; er  ontbreekt 
rust; het bestek is te klein voor  al die zittende en 
staande figuren — de een schaadt de andere. 

e eerste, de hoekfiguren, stellen voor  de Vier -
tijden ; de laatste, tegen de zijden van het piëdestal 
aangebracht, de Poëzie, het Genre , de Wetenschap en 
de . Aan den voet zijn nog als bas-
reliefs , het tragische r en de , de 
Pegasus en Pelikaan aangebracht. 

t geheel wordt door  het standbeeld van den 
grooten dichter  bekroond. e treden, waarop het 
monument zich verheft, zijn van donkerrood graniet, 
het overige gedeelte van brons. 

e Academie van beeldende kunsten, in e 
e opgevat, geeft ons een langen gevel te 

aanschouwen, door  hoekpaviljoens afgesloten en samen-
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gesteld uit een rez-de-chaussée en mezzanin als sou-
basement , verder  twee opvolgende gekoppelde pilasters-
ordonnantiën, met vensters en nissen afwisselend; 
slechts op de hoekpaviljoens is nog eene attiek ge-
plaatst. e hoofdingang wordt aangeduid door  een 
zuilenportaal, met de standbeelden der  voornaamste 
kunstenaars uit alle perioden bekroond. 

n genoemde nissen zijn de meesterstukken der 
plastiek geplaatst, die in den achtergevel — gelijk-
vormig opgevat — door  fresco's vervangen worden. 

e gevels zijn grootendeels in pleister  uitgevoerd 
met ruime toepassing van terra-cotta ornement. 

 aanzien is niet zeer  gunstig; we zouden eene 
meer  grootsche, eenvoudige opvattinggewenscht hebben. 
A l die ornementale pilastervullingen, ettelijke malen 
herhaald, brengen een verwarden indruk teweeg. 

Vanuit de vestibule, die zich door  niets onder-
scheidt , geraakt men tot de groote e , in het cen-
trum van het gebouw geplaatst, waar  zich de gipsaf-
gietsels der  plastische meesterwerken uit den bloeitijd 
der Grieksche kunst bevinden. 

t gebouw bevat verder  eene rijk e verzameling 
schilderijen uit alle kunstperioden, een bibliotheek, 
ateliers voor  de kunstenaars en zalen, tot het geven 
van onderricht bestemd — alles op flinke wijze in-
gericht. 

n g vervolgende, gaan we met stilzwijgen eenige 
huizengroepen — uit den beginne dagteekenend — 
voorbij . s zien we een vrijstaand monument, dat 
het r  genoemd wordt. (Zie de schets.) 

Plaatsen we ons aan de overzijde van den , 
zooals de schets aanduidt, dan vertoont zich de opera 
als een gebouw, dat aan kleingeestige, grillig e opvat-
ting der  massa's een eentonige, droge behandeling 
der details paart. Voor  mij  hebben die gevels een 
zeer  middelmatige kunstwaarde; wel erken ik dat 
enkele onderdeden, die ik straks zal noemen, schoon 
zijn , maar  't geheel mist datgene, wat de Franschman 
door  „jet "  kenmerkt, d. i. die inspiratie, welke niet 
door  studie verkregen wordt, maar  plotseling in het 
brein van den artist opwelt, baanbreekt, zijn teeken-
stift leidt, en met koortsachtige snelheid zijn idéé op 
het papier  doet werpen. 

e , die we in vroegere mo-
numenten dikwijl s hebben opgemerkt, zijn  artis-
tiek — al zijn ze niet altij d zonder  gebreken. e 
verdwijnen echter  veeltijds, wanneer  zich de artist de 
moeite geeft zijn idéé te bestudeeren, zijne schets 
te verbeteren. t is wat men noemen kan de
in een gevel. 

h treden we in bijzonderheden. 
Bezien we vooreerst die vooruitstekende hoofdpartij 

van den voorgevel, welke op den rez-de-chaussée 
den onderrit en op de verdieping de loggia vormt. 
Ze mist een monumentaal aanzien, de details zijn 
te nietig; de paneelenvormige afdeelingen in de hoek-
partijen doen aan meubelwerk denken. 

e kroonlijst is al zonderling geprofileerd entegen-
strijdi g , de elementen zijn hier  naast elkander  geplaatst. 
Op de hoeken zijn zware postamenten, door  Pegasus-
groepen bekroond, aangebracht. e reusachtige guir-
landes , die ze omslingeren, zijn niet in harmonie, noch 
wat stijl , noch wat schaal betreft, met het overige 
ornement van den gevel. c fries-versiering is daar-
entegen zoo nietig van behandeling, dat ik nog niet 
heb kunnen ontcijferen wat ze eigenlijk voorstelt. 

Waartoe die luttele, telkens gerepeteerde, illogische 
horizontale cn verticale brekingen der  muurvlakken ? — 
Waarlijk , dat alles is me wel duister! 

e zijgevels dragen hetzelfde karakter ; ze zijn 
zelfs nog eentoniger; overal hetzelfde droge motief. 

r  en daar  een verdieping bij  opgezet — dat is 
; het eenige verschil. Slechts de arcaden tusschen de 

dwarsvleugels aangebracht, zijn van zeer  schoon effect; 
dit is het eenige lichtpunt aan dezen donkeren hemel. 

t middelgebouw, dat door  een koepeldak bekroond 
 wordt, is niet interressanter  dan het overige gedeelte, 
 Er  zijn hier  motieven aangewend die, zoo ze op het 
tooneel vertoond worden, hier  toch geen pardon kun-

 nen vinden. h genoeg, gaan we naar  binnen. 
r  het open peristyl geraken we tot een lang-

werpig salon, die vestibule heet. e toon is grij s 
met goud opgehoogd. t plafond, door  soffitten af-
gedeeld, is van kleingeestige opvatting; het wordt 
geschraagd door  consolen, die op pilasters geplaatst 
zijn. e kapiteelen, in Barokstijl , zijn mislukt. 
Slechts de paneelvullingen, in e , 
zijn van schoon effect. Zes treden geleiden ons in 
het midden tot de hoofdtrap, ter  weerszijden tot 
de neventrappen. e eerste geleidt tot de verdieping, 
dc laatste tot de verschillende galerijen. 

Bestijgen we de hoofdtrap, al dadelijk bemerken 
we voor  ons een hoogen wand, waaraan een groot 
met vensters en deuren doorbroken motief is aange-
bracht. Op het bordes bevinden zich links en rechts 
armen, die tot de verdieping voeren. e drie overige 
zijden van de trapzaal worden door  een arcadengalerij 
gevormd, die met de neventrappen en den foyer  in 
verbinding staat. 

Een tweede of attiek-verdieping en koepeling beslui-
ten het geheel. t vlakke plafond herinnert aan dat der 
vestibule. e toon van de trapzaal is die van het donker 
Comblanchien met aanwending van goud en fresco's. 
n de arcaden zijn, op hooge voetstukken, statuen van 

wit marmer geplaatst, welke de zeven vrij e kunsten: 
Bouw-, Beeldhouw-, Schilder-, Toon-, n Too-
neelspeelkunst voorstellen. 

Was de aanblik bij  het bestijgen van de trap niet 
gelukkig, op de galerij  is het niet beter. e 
stootend zijn de klimmende lijnen van de trap en 
hoe massief het geheele aanzien ervan. Schoone 
architectonische details vinden we hier  niet, slechts 
het zuiver  ornementale gedeelte is van artistieke con-
ceptie , doch verbindt zich niet met het geheel.
bestaat uit verschillende teedere elementen, rhapsodisch 
door  elkaar  geplaatst, en als zooveel eenheden spre-
kende. e galerij  zelve is van zeer  decoratief effect, 
teweeggebracht door  de beschildering der  kruisgewel-
ven , bestaande uit fijne arabesken, die aan de -
aansche e herinneren. 

Even den foyer  doorloopende, ontdekken we hier 
alle gebreken en kwaliteiten, die het overige gedeelte 
kenmerken. t aspect is rijk , de polychromie ge-
distingueerd. Analyseeren we echter, dan blijf t er 
voor  de architectuur  zeer  weinig over; daarentegen 
zijn het plastische ornement en de beschildering van 
artistieke conceptie. 

e neventrappen zijn eenvoudig van aanzien; hier 
ontdekken we eenige zeer  origineele kapiteelen, die in 
principe de Gothiek en in détail dc e te ken-
nen geven. 

Begeven we ons thans naar  de zaal — la pièce de 
resistance in een theater. Te zeer  aan het Fransche 
systeem gewoon, maakt deze — in n geest 
opgevat — een bevrcemdenden indruk . Bij  het eerste 
toch vormt de zaal een imposant geheel, waarvan elke 
galerij , elke loge, slechts een onderdeel uitmaakt. Bij 
het e systeem is het juist omgekeerd. r 
maakt elke galerij, elke loge reeds een klein afzon-
derlij k geheel uit. s van dus grootsche architec-
tonische  te aanschouwen, ontdekken we slechts 
kleine decoratieve

e indruk is een tegenovergestelde. 
Waar namelijk eene Fransche zaal, ondanks hare 

groote afmetingen,  schijnt, daar  komt ons de 
, trots haren matigen omvang,  voor, 

en zijn dan werkelijk de afmetingen belangrijk , dan 
wordt het aanzien ervan reusachtig. 

s inziens is de Fransche opvatting logisch. n 
ziet men tenminste hoe het geheel is samengesteld, 
hoe het gewelfde plafond op rationeele wijze uit de 
architectuur  voorkomt. r  is de hoogte door  vier 
op zich zelf staande en door  miniatuur  karyatiden en 
kolommenrijen gevormde verdiepingen samengesteld. 

r  boven verheft zich een vlak plafond , dat met 
een koepeling tot een arcadenrij  overgaat, welker 
pijler s in verband met de overspannen openingen te 
zwak en te zwaar  zijn, vergeleken met de decoratie 
der galerijen, waarmede ze overigens hier  in geen 
verband staan. e toon der  zaal is fijn  ; lichtgrijs , 
goud en rood vormen de hoofdkleuren. 

e verschillende galerijen, hoewel gelijk van opvat-
ting, zijn smaakvol behandeld. e details zijn, wat we met 
behulp vaneen tooneelkijker  ontdekken, elegant van vorm. 

t plafond, van cirkelvormige teekening, is uit hoofdaf-
deelingen, afdeelingen, medaillons, paneelen en pa-
neeltjes samengesteld en met fresco's bezaaid. e 
gaskroon doet aan een fijn  elegant geraamte denken. 

e keizersloge, tegenover  het tooneel geplaatst, is 
van artistieke silhouette. 

e afsluiting van het tooneel heeft iets onafgewerkts. 
e alleenstaande architectuur, die zich op het gor-

dijn profileert , maakt een onbevredigenden indruk ; 
een cadre ware rustiger  geweest. t gordijn, in den 
stijl van het geheel gehouden, is in vakken afgedeeld 
met groot middelpaneel, waarop de Orpheus-sage is 
aangebracht. t geheel is van schoon koloriet en 
teekening.

. 
. 

s in mijn vorigen brief wees ik erop, welk 
een slecht figuur  Spanje op de tentoonstelling maakt. 

e zaal, die het in beslag nam, is veel te groot voor 
hetgeen ingezonden werd. e decoratie in -
schen trant is niet kwaad, doch kan niet wegnemen, 
dat men bij  het beschouwen van de Spaansche zaal 
een indruk van armoede ontvangt. 

d is in het geheel niet uitgestald, want 
het ruwe houtsnijwerk, hier  en daar  verspreid, kan 
dien naam niet dragen. 

t meest interessant is ongetwijfeld nog de verzame-
ling , betrekking hebbende op de Philippijnsche Eilan-
den , die zeker  voor  den ethnograaf waarde zal hebben, 
al kan ze niet halen bij  hetgeen uit ë 
gezonden werd. 

e neemt op de tentoonstelling 
niet dc plaats in, waarop het recht had. Behalve een 
gedeelte der  middelgalerij, neemt het slechts een halve 
zaal in beslag. Aan de decoratie dier  afdeeling is al 
zeer  weinig moeite besteed, zoodat men volstrekt niet 
wanen zou, in het vaderland van den beroemden s 

t te zijn. ' 
A l moge voor  een groot deel der  bezoekers van 

het sterke geslacht de in de Oostenrijkschc afdeeling 
aanwezige bloemverkoopster  de eenige attractie zijn, 
voor  den opmerkzamen beschouwer is cr  heelwat meer 
te vinden, dat de aandacht waard is. 

n de eerste plaats noem ik de porseleinen uit de 
middelgalerij, door s &  Czizek, Ernst Wahlish, 
Springer  &  Oppenheimer, Jozef Zasche en meer  an-
deren ingezonden. Vooral bij  de collectie van Wah-

lish'i s heelwat fraais. Behalve goede fayences, noem 
ik slechts het zwart en goud geëmailleerd servies, dat 
zoowel door  keurige bewerking als door  elegante vormen 
het oog bekoort. t geïmiteerde oud-Saksisch kan 
mij  niet behagen. e schril blauwe kleur  en baroque 
vormen wijzen op een vervalperiode der  kunst. 

e borden met beschilderingen naar  oude en mo-
derne meesters zijn zeer  decoratief, en zouden, op een 
schoorsteenmantel of een ander  meubel geplaatst, wel 
voldoen. 

Fraai drijfwer k in koper, naar  oude voorwerpen ge-
imiteerd, geeft ons de firma  Spitzer  te zien. Bekers, 
schilden en schalen zijn naar  de beste voorbeelden 
gevolgd, en zouden zeker  in een kunstnijverheidsmuseum 
op hun plaats zijn. 

r  ik verder  in de Oostenrijksche afdeeling niets 
vinden kan, dat mij  der  vermelding waard schijnt, ga 
ik naar  Frankrijk , dat op deze tentoonstelling alle 
andere landen de loef afsteekt. 

e geheele Fransche afdeeling is met smaak ver-
sierd , althans wat het geschilderde gedeelte betreft. 

t timmerwerk, noch dat van het „Pavillo n de la 
Commission", noch dat van de zaalingangen, kan mij 
voldoen. Vignola zwaait onbeperkt zijn staf en men 
ziet kolommen en pilasters van hout, die in een steen-
constructie thuis zouden behooren. 

e decoratieve schilderwerken zijn echter  met meester-
hand vervaardigd, en ook de tegelversieringen van het 
„pavillon "  behagen door  smaakvolle kleurschakeering. 

t inwendige van het „pavillon "  stelde mij  eenigs-
zins teleur. n vindt daar  verschillende voorwerpen 
van kunstnijverheid bijeen, waarvan de meeste onte-
genzeglijk van fijnen smaak en van groote vaardigheid 
getuigen, doch zij  passen niet bij  elkander. e deur, 
in donker  hout meesterlijk gebeeldhouwd, maakt een 
onaangenaam contrast met de vergulde boudoir-meu-
beltjes en het in zachte kleuren behandeld tapijt . Ook 
het gebrand glas in het plafond maakt een vreemde 
tegenstelling met het overige. 

Op de „place d'honneur"  prijke n de inzendingen van 
Christofle en Barbedienne. Zij  hebben beiden hun best 
gedaan, en houden de vaan van Frankrij k hoog. Zie 
eens bij  Christofle , wat inderdaad artistieke zaken zooal 
gemaakt kunnen worden, behalve de bekende tafelgar-
nituren. Emailwerk , ciseleerwerk, alles wordt te hulp 
geroepen, om de voorwerpen te versieren. Zie b. v. 
eens die kastjes, een in , een 
in Chineesche vormen, ge wordt niet moede, ze met 
aandacht te beschouwen, want telkens ziet ge nieuwe 
schoonheden. Ebbenhout is de grondstof, met mat 
zilver, kleurig email en koper  in twee tinten georneerd. 

t geheel is betooverend. En dan die vazen, pen-
dules , coupes, standaards , ja wat niet al! Fijne vor-
men , die van een gekuischten smaak getuigen, paren 
zich aan een wijze van bewerking zoo volmaakt, zoo 
artistiek, dat men niet weet wat meer  te waardeeren. 

Barbedienne doet ons zijn beroemde bronzen beelden 
zien, die, door  de grootste Fransche kunstenaars ge-
modelleerd , ware kunststukken zijn. k noem alleen 
„Glori a victis"  van , den , „Jeanne 
d'Arc" , doch alle beelden zonder  onderscheid zijn voor-
treffelijk . Ook de pendules, salon- en schoorsteengar-
nituren zijn sierlijk . s is de emailleur  tc hulp 
geroepen ter  verkrijgin g van een zoo schitterend moge-
lij k effect. En hoe de Franschen die kunst in al haar 
volmaaktheid verstaan, kan men hier  zien. 

Uit de middelgalerij  kwam ik in dc zaal, waar  de 
meubelmakers hunne tentoonstelling inrichtten. Zooveel 
fraais, als daar  te zien is, zag ik nog nooit bijeen. 

c jur y zal bij  het beoordeelen dezer  collectie voor-
waar geen gemakkelijke taak hebben. 
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e firma  Jansen-Olivier  geeft ons een rijk-gedrapeerd 
ledekant te zien in den stijl van k . 

l het keurig bewerkt is, kan het echter  toch 
niet halen bij  de fraaie meubelen van Beurdeley. n 
zie b.v. het gesneden tafeltje stijl k , door 
een groen marmeren blad bedekt, en men zal bespeuren, 
tot welke hoogte deze firma het gebracht heeft. Ook 
de tafeltjes k , genre Boule, en de pendule 
met console k XV , zijn bewonderenswaardig. 

e firma  Tormani huldigt ook de elegante vormen 
der e eeuw, doch het huis d gaat een 
drietal eeuwen terug, en exposeert meubelen k 

, Frans , k , k V en k 
, die, naar  mijn bescheiden meening , de fraaiste 

van al de Fransche meubelen zijn. e stijlvormen 
zij:" . 'tstekend begrepen en de geoefendheid van de 
werklieden ;s zoo groot, dat de ornementen gerust 
met die van de zestiende eeuw op één lij n gesteld 
kunnen worden. Een opmerkzame beschouwing van 
deze keurverzame'.ing zal onzen meubelmakers veel 
kunnen leeren. 

e smaakvol een Franschman iets weet te arran-
geeren , kan men bij  de firma  Schout en Prollct waar-
nemen.  rustbed met de kolom erboven, vanwaar 
draperieën in bevallige plooien afhangen, is een juweeltje 
van goeden smaak. Ook het kastje en ledekant van 
donker  hout, met kleurige ornementen op een gouden 
fond versierd, is elegant. 

t ook de kunst der "  bij  voort-
durin g met succes in Frankrij k beoefend wordt, toont 
ons de firma . t ebbenhout,'.met keurige 
ivoren arabesken ingelegd, geeft een indruk van voor-
naamheid , die moeilijk anders verkregen kan worden. 

Een volgende brief zal aan de meubelstoffen , enz. 
gewijd zijn, waarbij  ik nog gelegenheid zal hebben, 
enkele kamerbetimmeringen te bespreken. . 

E E N F . 
„Een locomotief zonder  vuur"  , ja , een locomotief, 

waar  zelfs geen stoom uit ontwijkt , is zeker  iets, 
wat velen bevreemden zal. En toch werd onlangs 
op de tramlij n van Aken naar n een proef-
ri t met eene dergelijke machine gemaakt, waarover 
men algemeen zeer  voldaan is. Vooral in onzen tijd , 
waarin de electrische kracht eene zoo uitgebreide toe-
passing vindt, terwij l men verwachten kan, dat die 
toepassing steeds toenemen zal; in een tijd , waarin 
het electrische licht weldra een geducht concurrent 
voor  onze hedendaagsche gasverlichting zal worden, 
en de electrische locomotief, in het algemeen de elec-
trische motoren, meer en meer in plaats van stoom-
machines worden aangewend, moet men zich ver-
wonderen, dat de heer n — want hij  is de 
uitvinder  dezer  nieuwe machine — de voorloopig nog 
ondankbare taak op zich durft nemen, eene machine 
te construeeren, instaat de tegenwoordig meer  en meer 
veldwinnende electrische machines voorloopig op den 
achtergrond te plaatsen, en deskundigen voor  zijne 
uitvindin g te winnen. 

Zooeven spraken wij  van den heer , als 
„uitvinder "  dezer  machine; eigenlijk is deze titel niet 
juist. Wij  moeten veeleer in voornoemden heer  den 
scherpzinnigen technicus bewonderen, die de verbazend 
groote beteekenis eener  reeds lang bekende natuur-
kundige wet doorgrondde en voor de practij k wist 
dienstbaar te maken. s in  vestigde Faraday 
in de Annates de Chimie et de  de aandacht 
op het merkwaardige feit, dat een thermometer, met 
keukenzout bestrooid, in den damp van kokend water, 
dus bij  ioo", eene temperatuur  van over  de  aan-
nam, dat men dus met damp van  eene hoogere 

temperatuur  verkrijgen kon. c voegde daar-
aan de opmerking, dat men zoutoplossingen door  toe-
voer van damp van kokend water op haar  kookpunt 
verwarmen kon, al was dit ook boven de e 
damp wordt in de zoutoplossing gecondenseerd, en 
geeft zijne warmte volkomen daaraan af. t conden-
seeren van damp gaat zoolang voort, totdat het kook-
punt der  zoutoplossing door de steeds opgenomen 
warmte bereikt is. p baseert de heer -
mann zijne machine, en de inrichtin g van den stoom-
ketel is in korte trekken de volgende. 

e stoomketel bestaat uit  cilinders, een binnen-
sten, ijzeren cilinder, cn een ringvormigen als om-
hulsel. e binnenste cilinder  wordt met eene bepaalde 
hoeveelheid geconcentreerde  gevuld, welke 
haar  kookpunt bij  heeft; de buitenste cilinder is 
gevuld met water, welks damp de machine in bewe-
ging zetten moet. Om dit water op de gewenschte 
temperatuur te verkrijgen, wordt aan het station van 
uitgang daarin waterdamp van eene zekere spanning 
geleid, totdat de geheele ketel op die temperatuur 
gebracht is, welke overeenkomt met de stoomspan-
kracht, waarmede de machine werken moet. Wordt 
b.v. eene spanning van  atmosferen gewenscht, zoo 
is de verlangde  ongeveer  145". Terwij l 
bij  andere stoommachines de stoom, nadat hij  den zui-
ger  gedreven heeft, in  lucht ontwijkt , wordt hij  hier 
door  eene buizenverbinding in de natronloog geleid. 

e condenseert den stoom, neemt zijne warmte op, 
en kan die zelfs absorbeeren tot  zijn kookpunt, 
toe. Zoodra de temperatuur  der  loog boven die van 
het water  gekomen is, geeft zij  daaraan hare warmte 
af. e temperatuur  van het water  blijf t dus constant, 
en de stoom instaat den verlangden arbeid te ver-
richten. e verwarming der  machine regelt zich dus 

 in het eerste oogenblik vraagt men zich 
onwillekeurig af, of men hier  niet met een Perpetuum 

e te doen heeft? h men moet niet vergeten, 
dat, door het voortdurend inleiden van waterdamp in 
de natronloog, deze door het gecondenseerde water 
aanmerkelijk verdund wordt, en dus met elk oogen-
 blik met den graad van verdunning het kookpunt der 
 loog omlaag gaat. t verrichten van arbeid door  de 

l machine kan dus slechts zoolang duren, als er  nog ge-
noeg verschil is tusschen de temperatuur  van het water 
 en het kookpunt der  loog, opdat deze laatste nog in-

! staat zij , warmte aan het omringende water  af te geven. 
Naar eene berekening van den heer n is 
 kilo natronloog noodig om gedurende 5 uur, 5 

paardekracht ter  beschikking te hebben. Na verloop 
van dien tij d moet eene nieuwe vulling plaats hebben, 
en de verdunde oplossing kan weder  door  indampen 
geconcentreerd worden. 

Zooals wij  in de inleiding reeds zeiden, is men al-
gemeen zeer  voldaan over  den proefrit , en zaakkundi-
gen zien in deze machine zonder  vuur een gevaarlijk 
concurrent voor de electrische machines. Of de in-
richtin g voor de practij k geschikt is, zal de toekomst 
moeten leeren. e voordeden, welke zij  boven de 
electrische, maar  vooral boven de andere stoomma-
chines heeft, zijn zeer  talrijk . r  geen stoom ont-
wijk t , is zij  vooral geschikt, in tunnels en mijnen dienst 
te doen — een voordeel overigens, wat zij  met de 
electrische machines gemeen heeft. 

n allen gevalle kan men den heer n veel 
gelukwenschen met zijne kloeke onderneming, en velen 
zullen zeker  respect krijgen voor  den genialen man, 
wanneer  zij  zijne machine kalm en statig daarheen zien 
glijden over de rails, schijnbaar een Perpetuum -
bile , ja, om zoo te zeggen, zelfs eene machine zonder 
beweegkracht. 

 Aug. E . 3" 

, 
Op bladz. 297, ie kolom, n regel van 

boven staat: gemaskeerd, lees: geaccuseerd. 

. 

tevens , bekend met de wjjze 
van werken bjj Waterstaat, Spoorwegen 
cn Genie, tevens met e werk-
zaamheden cn meermalen bij  uitvoering ge-
weest, biedt zich aan. 

Adres franco s W. , Bureau Op-
merker te Arnhem. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's , kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

3 Y & ,  £ 
2 BOC  Frères, E £ 
3 , S &  C"., E £ 

 hij

£ O T O., ö 
- Oostzeedyk 248,

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

b̂ j  groote en kleinepartijen. 

'  Openbare Aanl)estedmg. 
S van 

 (Overflakkee) zullen op 
g 21 Augustus 1883 's voormiddags ten 

11 ure op het s aanbesteden: 
 bouwen eener  school met on-

derwijzerswoning in de buurt -
schap „d e Zuidzijde" . 

Bestek en teekening liggen op de Secretarie 
ter inzage en zjjn a /0.80 verkrijgbaa r  al-
daar  en bjj  den Architect P. .1. , 
Bagjjncnkade te Vteeekt, die tevens nadere 
inlichtingen verstrekt. 

Aanwjjzin g op 21 4ugustus 1883, 's voor-
middags ten '.» ure. 

e Burgemeester, P. V A N . 
e Secretaris, J . . 

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

r  of van wege het Bestuur  van het 
Waterschap der r  de l 
C. a. zal worden 

: 
 verbeteren van de rivier  de 

Essche stroom tusschen de uit-
monding en Eseh. 

Bestekken zjjn op franco aanvraag, tegen 
betaling van ƒ O.BO per  stuk verkrjjgbaa r 
bj j  den Secretaris-Penningmeester te 's Hoscti 
en bij  den r te Stratum. 

Aanwjjzin g op het terrein zal gedaan wor-
den op den 16 Augustus, te beginnen bjj 
de Gasthuisbrug te A a i , des morgens ten 
tien uur. 

n zijn te bekomen bij  den -
genieur te Stratum. 

n in te zenden voor  of! 
op den '21 Augustus aan het Bestuur  van 
het Waterschap te Bokstel. 

Opening der  billetten op het s te 
 den 22 Augustus des middags ten 

12 uur. 

 SU Y , 
N V A N 

S o , 

. 

n , 
cn Zijbeld., 

n Gebouwen, 
GegatT. n 

, Tobben, 

Vraaul Catalog.

Yan der JUinden & Co. 
Zuinigheids-  N i e t aan r̂oeien-

 de  rocstwe-
| rende Verven. 

Galv. op 

L O O N l 
S N &  CB . 

AVENU E  27. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling del j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in  verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

s & Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Con t raa lvc rwarmin g &  Vent i la t ie -
h t ingen, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen, Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Wa te r -
of g of gecombineer-
de systemen. 

instal lat io n v an Openbare Z w e m- en 
Bad in r i ch t i ngen . 

Stoomkooktocsto l lon en W a s c h-
inr ieht ingen . 

n voor  Aba t to i r s en 
F a b r i e k en 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN H L DE TRAVERS. 

Beltweg N". 3. 

VAN 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren Bedekkingen enz. gelieve men « ch 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, ot b U den r 
1  G. . , Beekstraat F. 62, tow p^TO N

F 11 EN N  B E -
 VOO . , 

N te
zullen op Vrijda g 17 Augustus a. s. te 12 ure, 
in het lokaal t 52, bij  in-
schrijvin g aanbesteden: 

t sloopen van drie Peroeelen 
en het bouwen van een Bewaar-
school voor  duizend kinderen, 
Woning voor  den Concierge en 
aanhoorende werken. 

Bestekken zjj n a ƒ 1 . 50 te verkrjjge n van 
af Woensdag '.  Augustus ter  Snelpersdruk-
ke™ van , N Firm a . 

S Jz., Zwanenburgerstraat 2(1. 
e teekeningen liggen ter  visie bij  de Ar -

chitecten G. B.  &  A. SA  GBz., al-
waar  nadere inlichtingen te bekomen znn. 

Aanwijzingen in loco den 14 Augustus ten 

11 ure. 

E 

S van 
 zjjn voornemens op Woensdag 

den 22 Augustus 1883, des namiddags ten 1 ure, 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t Bouwen van een Paarden-
slagthuis op het terrein van het 
Openbaar  Slagthuis. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
StadsThnmerhuis te /{otterdam, en afinwnv 
krjjgbaa r bjj  Wed. P. VA N E 

/ . 0 0 N, Boekdrukkers, //outturn  tegen 

betaling van /
Nadere inlichtingen zun te bekomen aan 

gemeld Timmerhuis. e aanwhzing in loco 
zal plaats hebben op  den l ö 
Augustus 1883, des voormiddags ten 11 ure. 
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S 
 maken bekend dat op

 14  1883, des voormiddags 
ten 11 nre, op het s alhier  zal wor-
den aanbesteed: 

t gedeeltelijk verbouwen van 
de school voor  openbaar  lager 
ondorwij s te Eist onder  Bhenen. 

Gedrukte exemplaren van het bestek met 
teekening liggen ter  inzage op de Secretarie 
dezer  gemeente van des morgens il tot des 
namiddags ten 1 ure, en zijn aldaar  tegen 
betaling van ƒ 1 te verkrijgen . 

e aanwijzing der  werkzaamheden zal 
plaats hebben aan voormelde school op 
Zaturdag den 11 dezer, des namiddags ten 
1 ure. 

 den 4 Augustus 1SS3. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
G. J . A. . 

 Secretaris, 
W. A. . 

T E P  TE . 

 en S van 
 zjjn voornemens

 des middags ten 12 ure ten -
huize aan den Amsteldjjk : 

 21  1883. 

a.  verbouwen der  School en 
Onderwijzerswoning aan de Nes. 

i. t verbouwen der  School aan 
den Amsteldijk en het opbou-
wen van vier . 

Bestekken met teekening zjjn tegen betaling 
van 50 cent per  exemplaar  verkrijgbaa r  bjj 
de firma  en V A N , 

k Amsterdam. 
n zjjn te bekomen aan het bu-

reau der  Gemeentewerken, Overtoom N°. 263 
te  van 's morgens 9—12 uur. 

Aanwjjzin g in loco voor  sub a opVrjjda g 
10 Augustus en Woensdag 15 Augustus, 
's morgens 10'/i uur . 

Van sub 6 op g 9 Augustus en 
g 14 Augustus, 's morgens 10 uur. 

, 

-
en andere 

N 
voor , N 

S , enz. 

, 

1879.

1881.
 g r a a d ï o o r w

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

en g 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor  de reproductie van 

 enz. van . Architecten 

G 
VAN 

G e t o o u w e n . 
Advies en Aanleg door 

, t 574. 

e n op . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt 
in weinige dagen een aantal  te  die volkomen en met de meeste' 

d aan de originelen geljjk zjjn . 
n worden op franco aanvrage toegezonden door 

O. ^oorburgwat 1U,_ _ . . . 
Wy maken heeren Architecten, s enz. opmerkzaam op de Tentoonstellings-

étalage te Amsterdam van de Firm a .  te d 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd Uzerblik. 
 van gegolfd staalblik en van hout. 

Toegepast door  de n , de e Tramweg-
, de n Architecten  A.  te  te  enz 

Generaal-Agenten: E. &  P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

(bekroond met a te Amsterdam 1882). 
, en andere S met inwendige luchtverwarming. 

en Bouwkundigen; op die voor
 voor  de reproductie van  en 

, ook van  voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor

 voor  de bestellers. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 

Op  21"  1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 385. 
t leveren, leggen en verleggen 

van ijzeren buizen tusschen het 
stations-emplacement Bokstel 
en wachtpost No. 39, ten be-
hoeve van den spoorweg van 

t naar  Breda. 
e besteding geschiedt volgens  20 van 

het bestek. 
t bestek ligt van den 4d ' » AugustuB 1883 

ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  F. SASSEN te  Hertogen-
bosch, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 6 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 17d" 1 Augustus 1883, des voor-
middags ten 11 ure, te beginnen bij  station 
Bokstel. 

Utrecht, den 1««» Augustus 1883. 

t by G. W. van de Wiel & Cu., te . 

Snaar) 

fSl l l l le . l ^llllllS^nillllllilll l i 

r  F. W. V A N T JGz. i T ƒ2.25 l«r  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : TAN , vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

C. B. S S en A . W. . ƒ .50 en e ƒ  bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan | T E N T  E N , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
den i't'-Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam, cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, j Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen 
t N n . 28 te Arnhem. 1 ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
1"  dat ter  herinnering aan de stichting van het Ge-

nootschap ccn gezellige bijeenkomst cn kegelpartij  zal 
plaats hebben op den 23s l cn Augustus a.s., aanvang 
des avonds tc 9 uren; 

2"  dat de 3d e schetstocht zal worden gehouden den 
tfytm Augustus a.s. e tocht zal zijn naar . 

n leden worden uitgenoodigd zich te verzamelen 
, Schreijeistoren, teneinde met de 

havenstoomboot van 10'/, uren te vertrekken. 

de iste-Sccretaris 
C. B. Posthumus . 

(A. et A.) E T N W E E N E N . 
 309.) 

Wij  kunnen den Opernring niet verlaten, zonder  te 
gewagen van een particulier  huis, dat een der  merk-
waardigheden van Weenen kan genoemd worden. 

n aanmerking genomen de periode, waarin het ge-
bouwd is — de zoo treurige aanvangsperiodc, waar 
ik vroeger  van sprak — is dit gebouw eene waarlij k 
geniale schepping te noemen, en kan, niettegenstaande 
het vele schoone, dat na dien tij d verrezen is, nog 
met de beste producten van heden wedijveren. 

k bedoel den tegenover  dc opera geplaatsten -
richshof van den bouwmeester , slechts ccn 
gewoon Zinshaus — of liever  een blok van zes Zins-
hauser. Oogenschijnlijk tot één vereenigd, vormt het in 
plattegrond een rechthoek, wier  afmetingen 100 en 
50 . bedragen. Om in zulk eene massa het karakter 
van een woonhuis tc handhaven, zonder  in eentonig-
heid te vervallen, is voorzeker  geen gemakkelijke zaak. 

En hoe schoon en schijnbaar  eenvoudig is toch dat 
vraagstuk opgelost. 

e f was mij  vóór  mijn verblij f alhier 
niet onbekend. e  geeft er  een 
idéé — maar  o zoo'n flauw idéé — van. n zulke ge-
vallen zijn bouwkundige werken prullen en doen meer 
kwaad dan goed, daar  ze op een dwaalspoor  leiden. 

e afbeelding had dan ook een tamelijken indruk 
op mij  gemaakt; doch hoe werd ik verrast! 

Steeds herinner  ik me , hoe ik op een schoonen Zon-

dagmiddag in den herfst van het vorige jaar  tamelijk 
moede (ik was den vorigen dag gearriveerd en had den 
geheelen morgen in dc internationale tentoonstelling 
van schilderijen, die 's avonds gesloten zou worden, 
doorgebracht), door  de e drentelde. 

k was juist niet in Zondagshumeur; vooreerst ver-
moeid van het vele zien, werd ik , door  de groote 
menigte, die altij d door  de t van Weenen 
passeert, nog telkens heen-en-weer  geduwd. 

Voortgaande, zoo goed ik kon, was ik eindelijk tot 
aan de Opera genaderd, en richtt e mijne schreden, 
onder  de arcaden door, langzaam naar  den . 

s en rechts om mij  heen ziende, mompelde ik 
juist een pauxamen, toen ik den blik voor  mij  uit rich-
tende , een oogenblik verrast bleef staan. 

Aan de overzijde van den g nl. aanschouwde 
ik het hoekpaviljoen van den ; den pas 
versnellende, ontwikkelde zich de imposante facade in 
hare volle pracht, en deed nu een geheel aanschouwen, 
dat zoowel door  zijn schoone massa's als door  dc fraaie 
polychromie treft. 

e rez-de-chausséc en mezzanin, als soubasement 
in krachtig rustiek werk behandeld , verleenen het ge-
bouw een solieden voet. t rustiek werk op de hoeken 
van het midden-avant-corps en de hoekpaviljoens 
voortgezet, verbinden de twee verdiepingen aan de 
attiekverdieping, uit gekoppelde arcaden-venstens sa-
mengesteld. Genoemde hoofdpartijen , met een extra-
of vierde verdieping voorzien, geven het gebouw een 
zeer  schoone silhouette. 

e muurvlakken der  r en 2,J verdieping, met schoone 
roode (gemuteerde) zandsteen bekleed, de attiek-
verdieping niet fraaie fresco's op goudgrond behandeld, 
ze verleenen dezen gevels een ongemeen cachet, dat 
geheel tintelt van gloed en leven en op schitterende 
wijze afsteekt bij  de omgevende peuterige architectuur. 

Wel bevinden er  zich enkele vlekjes op deze „zon"  — 
zoo bijv. zijn dc karyatiden-vensters der  2''  verdieping 
wel aan critiek onderhevig —, maar  't geheel blijf t er 
niettemin schoon om. 

e jammer , dat de omringende gebouwen en vooral 
dc opera niet in dien geest zijn opgevat. t de rijk e 
elementen , die dergelijk gebouw behooren te karakteri -
seeren, zoude hier  een waarlij k grootsch ensemble ver-
kregen zijn. 
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„Een kranig idéé! riep ik, na langdurige beschouwing, 
onwillekeurig uit — en tot mijn verwondering was 
mijn slechte humeur  verdwenen. 

Op den r g is niet veel te zien; we 
slaan dus snel dc Academicgasse rechts in, en ontdek-
ken weldra een klassiek middelgebouwtje met twee later 
aangebrachte vleugels, 't s het s — het-
geen men bij  nadere beschouwing weldra aan de bijge-
bouwde vleugels bespeurt. 

n de aldaar  aangebrachte nissen, oeils-de-boeuf en 
medaillons is de élite der  kunstenaars voorgesteld; 
enkele door  hun statue, buste of kop (om een atelier-
uitdrukkin g te bezigen), anderen, minder  bevoorrecht, 
nog slechts door  hun naam, in karakteristieke letters 
op den muur  gegrift. 

c enkele treden voor  den hoofdingang bestijgende, 
komen we in een vestibule van eenvoudig aspect en 
van waar eenige treden ons brengen tot het trappor-
taal. s en rechts is toegang tot dc expositiezalen 
van den rez-de-chaussée, terwij l voor  ons zich de 
eenarmige hoofdtrap bevindt. 

Op de verdieping is ze door  eene galerij  omgeven, 
ter  plaatsing van beeldhouwwerken ingericht. e 
trapzaal is, wat de bekroning betreft, die door  eene 
koepeling gevormd wordt, tc decoratief van behan-
deling; de beschildering is onrustig. 

e verschillende tentoonstellingszalen, die zich om 
de trapzaal scharen, zijn allen met bovenlicht voorzien. 
n dc zaal rechts van de trap worden we aangenaam 

verrast door  de tentoonstelling der  interessante reis-
studiën van onzen landgenoot den heer  Tetar  van Elven. 

e plaatsing der  zalen op den rez-de-chausée is 
zeer  ongunstig; haar  verschillend niveau is niet alleen 
hinderlijk , 'ti s zelfs gevaarlijk. j  is de ver-
lichtin g zeer  slecht. 

Naast het s bevindt zich het -
einsgebaude. 

Zelfs onbekend met den naam van den ontwerper, 
heeft dit gebouw zooveel overeenkomst — wat poly-
chromie aangaat — met den , dat het ge-
makkelij k te herkennen valt, dat beiden van éénc 
hand zijn. 

Tegen een sterk voorspringend middelgebouw, uit 
dri e verdiepingen, van opvolgende pilasterorden met 
arcaden-vensters doorbroken, cn door  fronton bekroond, 
sluiten twee vleugels aan; deze, slechts uit étages be-
staande , hebben als bekroning eene balustrade met 
statuen verrijkt . e aanwending hiervan ziet men nog 
op de 1 e verdieping van den middelbouw, waar  ze in 
de halfcirkelvormig e vensters geplaatst zijn, en op het 
parterr e der  vleugels, waar  ze hare plaats in blinde j 
frontonvensters vinden. 

l 't geheel rij k van aanzien is, kan men de 
gevels van een zekere droogheid niet vrijpleiten , waar-
van de te strenge massa's zeker  de oorzaak zijn. 

Vanuit eene rijk-gepolychromeerde vestibule voeren 
trappen (van nietige opvatting) links en rechts tot de 
vestibule op de 2e verdieping, in directe gemeenschap 
met de groote concertzaal. 

Van aspect reusachtig, is de indruk dien deze bij  het 
betreden maakt gunstig. Uit twee verdiepingen be-
staande, die in den middelbouw aangeduid worden, 
is ze van achthoekigen grondvorm. Aan de lange zijden 
bevindt zich een galerij  door  karyatiden gesteund, 
aan de achterzijde wordt deze in amphitheater  voortgezet. 
Aan dc voorzijde is het orgel aangebracht. 

e zaal is door  een vlak plafond a soffites overdekt, 
welker  decoratie een weinig overladen is. e poly-
chromie bestaat hoofdzakelijk uit rood en goud. 

Verder  bevat het gebouw nog een kleine concert-
zaal , smaakvol gedecoreerd. 

Op den g trekken eenige paleizen, in 
n stijl opgevat, de aandacht, door  hun 

imposant aanzien en breede behandeling; het alge-
meen gehalte der  huizen is hier  anders beneden het 
middelmatige. 

e Christinengasse inslaande, worden we verrast: 
eenige schreden toch, en we komen tot een schoon 
aangelegd plein, aan drie zijden door  imposante huizen 
ingesloten; dc tweede zijde grenst aan eene diepe ravijn , 
welke men de Wien noemt, die een riviertj e zonder 
water  is, en op eenigen afstand in het l 
uitmondt. 

n het midden van het plein verheft zich een ge-
denkteeken, dat hoewel niet door  kolossale afmetingen 
schitterende, mijns inziens een der  merkwaardigste 
kunstproducten op dit gebied kan genoemd worden. 

t plein is de Becthovenplatz — het gedenktee-
ken dat voor  Beethoven. (Zie de schets.) 

Op ccn soubasement van vier  treden, in donker-
rood graniet, verheft zich een piëdestal van Grieksche 
proportion cn profileering; aan den voet zijn in brons 
aangebracht: links den Prometheus; rechts de Godin 
der Overwinning, den lauwerkrans omhooghoudende, 
en aan de voor- en achterzijden kindergeniën, zin-
spelende op het veelzijdig talent van den grooten mees-
ter. t geheel wordt bekroond door  een bronzen statue, 
die ons den musicus in zittende houding voorstelt. 

Zeer  schoon is die pose! 
t hoofd een weinig voorover  gebogen, met in de 

verte gerichten blik cn peinzende uitdrukkin g op het 
gelaat, de haren in verwarde lokken dooreen (a l'ar -
tiste, gelijk men zegt), een rotsblok tot zetel, 't s 
Beethoven, zooals hij  in dc vrij e natuur  van den 
schooncn g zijne fantaisieën componeerde. 

Voortreffelij k is het geheele kunstenaarsleven van 
den grooten man in het monument uitgedrukt , dat 
grootschen eenvoud van geheel aan reine uitwerkin g 
der onderdeelen paart. 

Op het kruispunt van twee zijstraten aan de andere 
zijde van den g bevindt zich het bevallige Stadt-
thcater  (zie de schets). e gevels bieden een schil-
derachtig ensemble aan, dat het karakter  van een 
genre-theater  volkomen bezit. e plaatsing is onge-
lukkig ; de straten zijn veel te nauw en de omringende 
hooge huizen sluiten het gebouw te zeer  in. Ook het 
inwendige is geslaagd en bevat ccn elegante zaal en 
de noodige nevenlokalen. 

n we tot den g terug, dan zien wc voor 
ons het schoone Stadtpark, waarin zich dc Cursalon, 
een paviljoen „ a pretensions classiques", bevindt. 

Ofschoon men het een zekere artistieke tournur e 
niet ontzeggen kan, biedt dit gebouw, bij  nadere be-
zichtiging, weinig belangrijks aan, waarom we snel 
het Stadtpark doorloopen, waar  we nog het stand-
beeld van Weber  opmerken, en eindelijk op den Stuben-
rin g geraken. 

r  verheft zich het m voor t en -
dustrie, dat, uiterlij k eenvoudig, ofschoon aangenaam 
van aanzien, innerlij k eene ware schatkamer van indus-
trieele kunst kan genoemd worden. 

t gebouw bestaat uit een domineerende middel-
parti j  van 3 verdiepingen, waartegen vleugels van 2 
verdiepingen hoogte aansluiten. 

 geheel, de e e herinnerende, 
is in baksteen uitgevoerd; de architectuur  der  ven-
sters , alsmede de kroonlijsten, zijn grootcndcels van 
gehouwen steen; dc laatste verdieping der  middel-
parti j  , alsmede het fries van de vleugels en den cor-
don, zijn met zeer  schoone sgraffito's versierd; afge-
wisseld door  majolica medaillons, die de „koppen" 
van beroemde kunstenaars cn kunsthandwerkers bc-
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vatten. s van het gebouw bevindt zich de Gewerbe-
schule, die er  door  een gang mede verbonden is. 
n den muur  is eene arcade aangebracht, boven een 
sierlijk e fontein; op den fond ervan is het beeld van 
Pallas Athene, in mozaiek op goudgrond , voorgesteld. 

r  een sierlijk gedecoreerde vestibule geraakt 
men tot den Saulenhof (zie dc schets), van imposant 
aanzien, die tot het tentoonstellen van gipsafgietsels, naar 
oude cn nieuwe plastieke werken, is aangewend. 
Aan schoone verhoudingen paart ze eene fijne détail-
leering en zachte polychromie; links en rechts bevin-
den zich de tentoonstellingszalen, op den achtergrond 
de hoofdtrap; het geheel is rij k gedecoreerd en uiterst 
doelmatig ingericht. Vooral de middelzalen, met 
bovenlicht voorzien , alsmede de trapzaal, zijn artistiek 
van behandeling. 

A l die zalen, ze vormen een juist cadre tot de zoo 
interessante kunstproducten, die ze bevatten. 

r  kan men nagaan, op welk eene hoogte de 
industrieele kunst in Oostenrijk staat, want de ten-
toongestelde voorwerpen verraden zoowel een artistieke 
conceptie, als eene zuivere uitvoering; 'ti s de kunst 
toegepast op het dagelijksch leven, wat men kan noe-
men : de practische kunst. 

Een waar  genot is het de periodieke tentoonstellin-
gen hier  tc bezoeken; alle vakken zijn op schitterende 
wijze vertegenwoordigd en de hedendaagsche producten 
kunnen met de schoonste uit vroeger  tijden wedijve-
ren — ja ze overtreffen deze soms verre. Er  heerscht 
school! 

n die schoone meubelen, gesmede hekw erken, 
glazen, boekbanden, luxe-artikelen in elk genre, — 
kortom in die voortbrengselen van kunstindustrie, 
herkent men wel verschillende richtingen, elk het tem-
perament van den ontwerper  verradende, maar  allen 
zijn naar  wetten, wetten van schoonheid ontworpen. 
Niet dat in den blinde rondtasten, wat altij d tot zulk 
een bedenkelijken uitslag leidt! e smeden, schrijn-
werkers , of hoe zc ook hectcn, ze hebben opvoeding, 
vakkundige opvoeding genoten — hun werk draagt 
er  den stempel van. 

En dit schoon resultaat, het is aan de straks ge-
noemde Gewerbeschule te danken, waar  onder  uitste-
kende leiding, verdienstelijke leerlingen gevormd wor-
den , die, op hunne beurt tot meesters bevorderd, 
aan de n in de verschillende provinciën 
en zelfs in het buitenland geplaatst worden, of als 
chefs van ateliers worden aangesteld. 

e besluit ik deze vluchtige schets van den 
, daar  we tot dc Erans-Jozefskaai gena-

derd zijn, die ons weinig belangrijks aanbiedt. Ofschoon 
cr buiten den g nog veel merkwaardigs te zien 
valt, heb ik gemeend, mij  voorloopig tot het aange-
stipte tc moeten bepalen, daar  ik vreesde, in eene 
te lange opsomming te vervallen. 

En resumé hebben wc gezien, dat bij  veel goeds, 
ook voortreffelijk s en gelukkig zeer  weinig bepaald 
slechts geleverd is ; met blijdschap hebben we kunnen 
constateeren, dat eene reuzenschrede gedaan is — na-
melijk deze: dat het publiek uit zijne onverschilligheid 
gewekt is , zich de kunst ter  harte neemt cn deze op 
hare waarde weet te schatten. 

t dit ook bij  ons zoo worde! t ook Neder-
land weldra niet meer  op den achtergrond, of min-
stens op een verwijderd plan moge worden gesteld, 
maar  zich aan dc spits kunne vertoonen , waarvan kunst 
de quaestie is! 

Weg dan met die vervloekte onverschilligheid, die 
de doodsteek van allen vooruitgang is; ze make plaats 
voor  belangstelling, warme belangstelling in het schoone. 

e kunstenaars zullen dan niet meer  voor  zich zeiven 

behoeven te werken, cn het bewustzijn, dat het pu-
bliek , het kunstminnend, het verlichte publiek, hun 
rechter  is, zal hen naar  volmaking van hun werk 
doen streven. 

n zullen wc in Nederland ook weer  op ons
kunnen bogen, en niet altij d tot den  de toe-
vlucht behoeven te nemen , om onzen roem tc handhaven. 

e kunsten zullen weer  naast handel en weten-
schappen — zoo met voorliefde gekweekt en zoo 
roemvol gevestigd — in 't gelid kunnen treden en 
Nederland zal aan zijne gloriekroon eindelijk dien 
schitterenden steen weer  hebben toegevoegd, welks 
ledige plaats haar  thans zoo zeer  ontsiert. 

 Aug. '83.

(A. et A.) GAS- EN E 
. 

n den strij d om het bestaan, sedert de laatste jaren 
door  het gas ter  eene en de elcctriciteit ter  andere 
zijde gevoerd, is nog geen der  kampioenen als over-
winnaar  opgetreden. Beurtelings winnen en verliezen 
zij  terrein en, naar  het zich laat aanzien, zal de strij d 
langzamerhand plaats maken voor  ccn gewapenden 
vrede. . a. w. hun beider  bestaan grondt zich op 
voordeden, die de eene verlichting boven de andere 
heeft. Beiden maken thans het onderwerp van den dag 
uit , en eene vergelijking der  strijdende verlichtings-
methoden zal daarom misschien niet overbodig zijn. 
Een weinig geschiedenis dient hier  echter  vooraf te gaan. 

s sedert overoude tijden wist men, dat cr  in 
de steen- en bruinkoolbeddingcn gas gevormd werd, 
dat zich door  scheuren en spleten een weg baande 
naar  de oppervlakte der  aarde. n vele streken bevat 
de bodem zooveel gas, dat het voldoende is een pijp 
in den grond te boren om eene uitstrooming te ver-
krijgen van het gas, dat men voor  de verlichting kan 
gebruiken. Zoo wordt bijv. een dorp in dc nabijheid 
van Fredenia in den staat New-York op deze wijze 
verlicht. 

Verder  deelt een zendeling, met name , mede, 
dat er  gas stroomt uit verscheidene boorgaten naar 
steenzout in de provincie Szu-Tchouan in China en dat 
men het daar  gebruikt voor  de verlichting van straten. 
Een dergelijk verschijnsel is het zoogenaamde „eeuwige 
vuur"  bij  Baku, op het schiereiland Apscheron, aan 
de westkust van de e Zee. Ook hier  stroomt 
het gas in groote hoeveelheden uit den grond. Fiens 
ontbrand, woekert het vuur  daar  voort, zoolang er 
voedsel voor  tc vinden is. e bewoners uit die land-
streek, waar  het vuur  wordt aangebeden, wenden gecne 
pogingen aan om het tc blusschen. 

e Engelschen Clayton cn Stales waren de eersten, 
die in 't begin van de 18eeuw ontdekten, dat er 
bij  't verhitten van steenkolen gas ontweek. 

a toonde bisschop f in 1767 aan , dat 
men het door  buizen overal kon heenleiden. e uit-
vinding van de lichtgasberciding heeft men te danken 
aan den Engdschman Willia m . 

t begin van dc eigenlijke gasverlichting uit steen-
kolen dateert van het jaar  1792, toen h zijn 
huis en werkplaats te h in Cornwales met het 
gas verlichte. e eerste gasverlichting in 't groot 
werd in 1802 door h in de machinenfabriek van 
Watt &  Bolton in Schofoundry bij  Birmingham, en in 
1804 in eene spinnerij  tc r  uitgevoerd. Van 
dien tij d af begon de gasverlichting zich naar  alle kan-
ten uit te breiden. Ofschoon eerst in de fabrieken , 
werd ze ook weldra in het burgerlijk e leven ingevoerd 
en wel het eerst te n in 1812, toen de straten 
met gas werden verlicht en in 1820, toen de gasver-
lichtin g te Parijs werd ingevoerd. Naar  't voorbeeld 
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der  beide wereldsteden, ging de gasverlichting met 
reuzenschreden vooruit en had in weinige jaren haar 
loop door  de beschaafde wereld volbracht. 

t gas nu wordt verkregen door  droge destillatie 
uit steenkolen, in 't algemeen uit die stoften, welke 
rij k zijn aan zoogenaamde koolwaterstoffen, chemische 
verbindingen van koolstof met waterstof. t gas uit 
de steenkolen bereid, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
de verlichting van steden. Ook andere stoffen, rij k 
aan koolwaterstof, komen voor  de gasbcreiding in aan-
merking, zooals: bruinkolen, hout, turf , petroleum, 
vet en olie als afval van verschillende takken van 
industrie, doch deze worden alleen gebruikt, indien 
lokale omstandigheden deze stoffen goedkooper  maken 
dan de steenkool. 

Om de droge destillatie totstand te kunnen brengen, 
gebruikt men steenen retorten, uit klei cn chamotte 
vervaardigd, die met steenkool gevuld, in een oven 
worden verhit. Na verdamping van het vocht, begint 
de eigenlijke gasontwikkeling. e koolwaterstoffen, 
die het eerst ontwijken, hebben de grootste licht-
waarde. d wordt het gehalte der  kool-
waterstoffen minder  en eindelijk zouden stoffen over-
destilleeren, die voor  de verlichting geen waarde heb-
ben , indien niet voor  dien tij d het proces werd afge-
broken. e steenkolen, die het gas hebben geleverd, 
nu cokes geheeten, worden uit de retorten gehaald 
en afgekoeld. 

t gas wordt daarna gezuiverd van de nevenpro-
ducten , bestaande uit teer  en vloeibare koolwaterstoffen 
(benzol), ammoniumverbindingen, koolzuur  en zwavel-
waterstof. 

Na de zuivering wordt het gas gevoerd naar  de 
gashouders, die bestaan uit groote plaatijzeren cilinders, 
met een hoogte gewoonlijk gelijk aan den halven straal, 
en zich bevinden in gemetselde of uit gegoten-ijzeren 
platen samengestelde kuipen. 

Uit den gashouder  komt het gas door  den regulateur, 
die dient om in het buizennet een gelijkmatige druk-
king te onderhouden, en van daar  door  de buizen naar 
dc punten van verbruik . 

Alvorens bij  het buizennet langer  stil te staan, is het 
noodig eenige feiten aan te stippen uit de historische 
ontwikkeling van de electriciteit. 

Evenals het gas, is de electriciteit reeds sedert over-
oude tijden bekend geweest. Ongeveer  6 eeuwen voor 
't begin onzer  jaartellin g wist reeds Thales van , 
een Griek, dat die geheimzinnige kracht bestond. Toe-
vallig bezig zijnde met het wrijven van barnsteen, 
ontdekte hij , dat dit na de wrijvin g de eigenschap had 
van lichte voorwerpen aan te trekken, om ze daarna 
weer  los te laten. Berichten over  toepassing van die 
kracht zijn niet tot ons gekomen. Naar  het Grieksche 
woord Electron, noemde men die kracht electriciteit 
of barnsteenkracht. 

Nadat men in 't begin der  eeuw de stoffen in 
twee soorten had verdeeld, namelijk die, welke  en die, 
welke  clcctrisch konden worden gemaakt, maakte 
een PYanschman, u , in 't midden der d e eeuw 
onderscheid tusschen positieve en negatieve electriciteit 
en sprak de wet uit, dat gelijknamige soorten van 
electriciteit elkaar  afstootcn, terwij l ongelijknamige el-
kaar  aantrekken. 

n 't laatst der  i8l ,('  eeuw bewees Galvani, een ge-
neesheer  te Bologna, door  zijn bekende proef met de 
kikvorschpooten, dat bij  aanraking van twee metalen, de 
positieve electriciteit zich verspreidt op het eene en de 
negatieve op het andere. 

e ontdekking gaf aanleiding tot de vervaardiging 
van de zoogenaamde galvanische elementen, dienende 
tot het voortbrengen van den electrischen stroom. Te-

genwoordig noemt men ze veelal cellen of elementen. 
e voornaamste zijn die van , Bunsen en Grove. 
e cel van l is om scheikundige redenen het 

meest geschikt een standvastigen stroom voort te 
brengen. t men in een draad, waardoor  een 
electrische stroom gaat, een stof in, die veel weerstand 
aan den stroom biedt, dan begint die te gloeien. 
Plaatst men twee koolspitsen dicht bij  elkander  en voert 
men daardoor  een electrischen stroom, dan verkrijg t 
men in het aanrakingspunt het schitterende electrische 
licht , den zoogenaamden boog van . 

Bij  het gloeien der  spitsen worden gloeiende kool-
deeltjes van de positieve naar  de negatieve pool over-
gevoerd , waardoor  men het bezwaar  verkrijgt , dat de 
afstand der  spitsen te groot wordt om den electrischen 
stroom door  te laten gaan , en dit leidde tot de ver-
vaardiging van de zoogenaamde electrische lampen, 
waarbij  de afstand der  koolspitsen door  mechanismen 
van verschillenden aard standvastig werd gehouden. 

r  het licht, door  deze lampen geleverd, niet constant 
was en zelfs nu en dan geheel uitging, waren ze van 
geen direct practisch nut. 

Om ook, zonder  gebruik te maken van electrische 
lampen, den stroom toch te kunnen onderhouden, is 
Jablochkoff op het denkbeeld gekomen, om de kool-
spitsen naast elkaar  te plaatsen, gescheiden door  een 
buis van kaolin, inplaats van tegenover  elkaar. We-
gens het kostbare scheikundig proces in de elementen, 
gaf men al spoedig de voorkeur  aan den electrischen 
stroom van een dynamo-electrische machine, die door 
een arbeidsmachine in beweging wordt gebracht. e 
warmte, door  de brandstof ontwikkeld, wordt omgezet 
in arbeid, noodig tot het drijven van de genoemde 
dynamo-electrische werktuigen, deze verschaffen den 
electrischen stroom, die op zijn beurt de warmte levert 
voor  het gloeien der  koolspitsen. 

s van den ecnen op den anderen pool over  te 
gaan, is de electrische stroom, zooals ik reeds vroeger 
heb opgemerkt, instaat om een weerstandsbron te 
doen gloeien. Op deze omstandigheid berusten de 
gloeilampen van Edison, den wereldberoemden man 
op 't gebied van electriciteit. t men een platina-
draad in een electrischen stroom van voldoende sterkte, 
dan begint hij  te gloeien, maar  verbrandt tevens. t 
platina verbindt zich n.l. met de zuurstof van de lucht. 
Om dit nu te voorkomen, liet Edison een draad gloeien 
in een luchtledige ruimte. 

Naar  men zegt, bracht het aansteken van een sigaar 
door  een fidibus Edison op het denkbeeld, voor  den 
draad de kool van plantenvezels te gebruiken. Ver-
schillende mannen werden door  hem naar  alle wereld-
deelen heengezonden, om een geschikt materiaal, in 
den vorm van plantenvezels , voor  den draad te zoeken; 
met dit gevolg, dat de kool van dc bamboe uit Japan 
voor  het doel geschikt bleek te zijn. 

Swan gebruikte daarvoor  de kool van boomwol of 
katoen. 

Een derde soort lampen bestaat uit een combinatie 
der  beide vorige 't Zij n de zoogenaamde boog-gloei-
lampen , uitgevonden door  den heer  Clerc, ingenieur 
van de j  Jablochkoff". Zij  bestaan in een 
cilindertj e van natuurlijk e steen, waarin een omge-
keerd afgeknot kegelvormig stuk marmer  of samenge-
perste magnesia sluit. Tusschen deze beide stukken zijn 
diametraal tegenover  elkaar  twee openingen gemaakt, 
waarin zich dc beide koolspitsen bevinden, die door 
haar  eigen gewicht dalen. Wordt nu de stroom ge-
sloten , dan ontstaat de boog van y langs de samen-
geperste magnesia of het marmer. e stoffen beginnen 
daardoor  te gloeien cn men heeft dan eene vereeniging 
van boog- en gloeilicht. Wi l men het licht een anderen 

kant uitzenden, dan moeten de koolspitsen van spiraal-
veeren worden voorzien. 

. 
. 

Onder  de meest aantrekkelijk e gedeelten der  Fran-
sche afdeeling reken ik ook die, waar  de boekhandel 
zijn schatten tentoonspreidt. 

e Fransche boekhandel staat zeker  zeer  hoog, en 
ik geloof niet, dat in eenig ander  land zooveel smaak 
wordt getoond voor  elegante uitgaven als juist in Frank-
rijk . Waarlijk , men staat verbaasd over  de breede 
serie prachtwerken, die jaar  aan jaar  verschijnt. Zoo-
wel architectuur, schilder-, beeldhouw- en graveer-
kunst zijn rijkelij k vertegenwoordigd. Telkens worden 
nieuwe uitvindingen gedaan om de illustraties nog 
fraaier  en artistieker  te maken. 

 is opmerkelijk hoe de procédés elkander  gaan-
deweg afwisselen. Voor  een tiental jaren geleden wer-
den voornamelijk staalgravure, houtgravure en kleu-
rendruk aangewend. e gewone lithographie, waarin 
de Franschen meesters waren, was toen reeds geheel 
op den achtergrond gedrongen. l thans ook 
nog wel een enkele maal van kleurendruk en hout-
gravure gebruik wordt gemaakt, ziet men toch meestal 
thans photographic, heliogravure, zincographie en vooral 
etsen ter  illustrati e gebezigd. Vooral de etsnaald wordt 
voor  de „éditio n de luxe"  bij  voorkeur  te hulp ge-
roepen, en mijns inziens te recht. Niets is instaat 
het donzige , fluweelige en toch ook lichte en dunne 
van een goede ets ook maar  nabij  te komen. Photo-
graphieën naar  de natuur, hoe goed ook gemaakt en 
hoe nauwkeurig ook, zijn toch altij d onartistiek. Er 
ontbreekt het „ic k en weet niet wat"  aan, dat ieder 
goed kunstwerk onderscheidt. 

Onder  de nieuwste procedé's zien wij  hier  de helio-
gravure in kleuren, die berust op de eigenschap van 
sommige stoften om slechts voor  bepaalde kleuren ge-
voelig te zijn. Op deze wijze krijg t men natuurlij k 
een zeer  getrouwe afbeelding van het origineel. k 
zag o. a. een portefeuille met heliogravures op deze 
wijze vervaardigd, en bestemd voor  het werk s 
ornements de la femme"  par  Octave Uzanne. k wist 
bijna niet, wat meer  te bewonderen, de elegante tee-
kening of de keurige uitvoering. 

t is waar, de Fransche prachtwerken zijn niet 
bepaald goedkoop, en prijzen van 200 tot 1000 fr. 
zijn volstrekt niet ongewoon, zoodat dergelijke luxe-
uitgaven slechts door  zeer  enkelen gekocht kunnen 
worden. 

Ook wat papier  betreft, is een groote verandering 
bij  vroeger  waar  tc nemen. t gladde, machinale 
papier  is verdwenen, en schier  zonder  uitzondering 
wordt h , Chineesch en Japansch papier  ge-
bezigd, een enkele maal ook Whatman, dat vooral 
bij  reproductie van aquarellen gebruikt wordt. 

t de letterdruk smaakvol is, zal iedereen, die wel 
eens een FVansch prachtwerk gezien heeft, erkennen. 

t meeste ziet men de zoogenaamde Elzevierletter, 
die zeker  wel de meest artistieke lettersoort genoemd 
mag worden. e letterdruk draagt dikwijl s zeer  veel 
bij  om een werk er  smakelijk te doen uitzien. Gelukkig 
dat men dit ten onzent ook begint te beseffen. 

Veel smaak hebben de Fransche kunstenaars ook 
voor  de „cul s de lampe", en de „en-tètes". Voor  schier 
ieder  werk worden er  afzonderlijk gemaakt. Zij  hebben 
meestal betrekking op den tekst, en vormen een sieraad, 
dat bij  een prachtwerk niet mag ontbreken. Soms is 
rondom de bladen een omlijsting aangebracht, die-
vooral bij  de coquette deeltjes van de „Peti t collection 

antique", door  A . Quantin te Parijs uitgegeven, en de 
in het FYansch vertaalde meesterwerken der  Ouden 
bevattende, opmerkenswaardig is. 

t is mij  natuurlij k onmogelijk zelfs maar  een be-
knopte opsomming te geven van al het schoone, dat 
Firmi n , Quantin, , , y en zoo-
veel anderen te genieten geven. k zal dan ook alleen 
maar  aanstippen wat mij  onder  zooveel goeds het beste 
scheen. 

Onder  de chromolithographieën aarzel ik niet aan het 
werk „Pari s a travers les Ages"  van Firmi n t 
den cerepalm toe te kennen. Ook de schoone repro-
ducties van s etsen, door  Quantin uitge-
geven, behooren tot het uitnemendste, dat er  te zien valt. 

Al s zeer  bezienswaardig vermeld ik verder a céra-
mique Japonaise"  , door  Audsley, „l'Oeuvr e complet de 

, door  Charles Blanc, „Antoin e van , 
door  Guiffrey , s "  door  Paul , 
„Francoi s Bouchin"  door  denzelfde, t du dixhuitiè -
me siècle", door  de gebroeders Goncourt, s petits 
conteurs du dixhuitième siècle", a e a vol 
d'oiscau,"  door . , „Walter  Scott illustré" , 
de werken van Paul . 

Behalve dit , is er  nog heelwat te zien, en zelfs na 
een geheelen dag in de afdeeling van den Franschen 
boekhandel al bladerende te hebben doorgebracht, heeft 
men nog slechts een zeer  klein deel van het geheel 
kunnen overzien. 

Ten slotte nog een enkel woord over  de boekbanden, 
waarin de Franschen meesterstukken geleverd hebben. 

Bij  het inbinden der  boeken blijf t men meer  aan het 
oude getrouw, en de meeste banden zijn rood leer  met 
gestampte vergulde ornementen. Toch is ook wel wat 
nieuws op te merken, als b. v. de banden in twee 
kleuren bewerkt, en met aan het plantenrij k ontleende 
motieven versierd, de banden in perkament op de 
wijze der  16de eeuw, enz. 

Bouwkundige werken zijn veel aanwezig, doch ik 
zag niets nieuws. e bekende Pransche standaard-
werken zijn ook hiertelande te zeer  in ieders bezit, 
dan dat ik erover  zou behoeven uit te weiden. 

k hoop een volgenden keer  de meubelstoffen te be-
handelen , waarmede ik mij  eigenlijk ditmaal reeds 
bezig had moeten houden, doch door  de PYansche 
prachtwerken kwam ik zoover  niet. 

T V A N . 
e vergadering van het k t van 

s van 16 dezer  werd door  een zeer  aanzien-
lij k aantal leden bijgewoond. t voornaamste ge-
deelte van de vergadering was gewijd aan eene uit-
voerige voordracht van het lid J. W. Welckcr, ten 
onderwerp hebbende een vergelijkend overzicht van de 
ontwerpen, die achtereenvolgens voor  de droogma-
king van de Zuiderzee zijn openbaar  gemaakt. 

n werd een uitvoerig overzicht gegeven van al-
wat op dit belangrijk gebied is verricht , te beginnen 
met de onbekookte voorstellen indertij d in eene naam-
looze brochure gedaan, die later  bleek door  de hee-
ren g en Faddegon te zijn geschreven, voorts 
wat betreft het ontwerp van den hoofdingenieur  Van 

, vervolgens het eerste en tweede ontwerp 
van den hoofdingenieur  J. A . Beijerinck, waaruit ein-
delijk een ontwerp was ontstaan, door  den heer  T. J. 
Stieltjes in overleg met de Staats-commissie vastge-
steld en dat ten slotte had gediend tot grondslag van 
het ontwerp, dat door  den r  J. k Az. 
later  aan de Tweede r der  Staten-Generaal werd 
ingediend , doch tot heden niet tot wet is verheven. 
Ten slotte besprak dc heer  Welcker  het onlangs door 
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het lid der  Tweede r mr. A . Buma aan zijn me-
deleden aangeboden ontwerp. 

Al s gewone leden werden aangenomen . 
Boonacker, luitcnant-kolonel-ingenieur  (voormalig lid), 
te Utrecht; . Cousin , honorair  ingenieur  der  bruggen 
en wegen, hooglccraar  aan de universiteit te ; 
A . Fock, adjunct-ingenieur  bij  den aanleg van Staats-
spoorwegen , te Amsterdam; . P. F. . Pollen, vice-
consul van , enz., te Scheveningen cn . 
P. . A . Vogel, werktuigkundig-ingenieur  bij  de -
landsche , tc . 

n volgenden dag had het aangekondigd watertochtje 
plaats. Aan het Westcrhoofd stapten dc leden in een 
drietal stoombootjes en brachten onder  vriendelijk e 
begeleiding en voorlichting van twee hoofdambtenaren, 
dc heeren Schuurman en Van Niftrik , een bezoek aan 
dc houthaven, — een belangrijk werk der  gemeente 
Amsterdam — doch dat nog wacht op een daaraan ge-
evenredigde bedrijvigheid, 

Vervolgens strekte zich de tocht uit naar  het -
ninginnedok, waar  een reusachtig stoomschip, de Prins 
Alexander  van de j  in aanbouw was 
en de bewondering tot zich trok. Vooral in een droog-
dok maakt een schip van ruim 100 meter  lengte een 
verbazingwekkenden indruk . 

Verder  leidde de vaart langs de nieuwe handelskade, 
een werk dat, vooral de plaats inacht nemende, als 
volkomen geslaagd mag heetcn. Over eene lengte 
toch van  2000 meter  was er  geen enkele afwijkin g 
van de rechte lij n zichtbaar. Alléén valt het te be-
treuren dat de schepen niet altij d rustig zullen kunnen 
aanleggen, en bij  zekere windrichtingen maar  al te 
zeer  door  het onstuimig water  zullen worden belem-
merd. 

t einddoel der  tocht was het stoomgemaal aan de 
Nieuwe Vaart, dienende om in de toekomst het vuile 
grachtwater  op te nemen en in de Zuiderzee te stor-
ten. Tegenwoordig geschiedt dit juist andersom. Uit 
de Zuiderzee, met doorgaans hooger  peil, wordt het 
versche water  ingevoerd en het bedorven water  aan de 
andere zijde der  stad, langs het Zeekanaal afgevoerd, 
waarvan het gevolg is dat zich daarterplaatse, vlak 
vóór de stad, het vuil ophoopt en een onaangenamen 
geur  verspreidt. n verlangt vurig van dit ongemak-
bevrijd te worden en de stadsriolcn tc doen lozen op 
eene groote singelgracht, die de geheele stad omringt 
en die met bovengenoemde Nieuwe Vaart en stoom-
gemaal in verbinding staat. 

Na dit bezoek stoomde men stadwaarts om alle le-
den naar eene veilige haven te brengen en daarmee 
het officieel programma der  vergadering aftespelcn. 

t weder  was prachtig en het hoofddoel, nl. op aan-
gename cn nuttige wijze bijeen tc zijn, volkomen be-
reikt . 

E . 
. Volgens verschillende dagbladen heeft 

de jury , belast met de beoordeeling der  ontwerpen, 
ingekomen op de prijsvraag voor  een nieuwen Schouw-
burg, geen der  ontwerpen voor  bekroning vatbaar  ge-

keurd wegens wanverhouding tusschen programma en 
bouwsom , ontstaan door  de vermindering van de laatste 
bij  onveranderd behoud van de eerste. t men die 
berichten gelooven , dan zou de jur y geadviseerd heb-
ben tot aankoop van dc ontwerpen , ingezonden onder 
dc motto's  en , waarvan het eerste uit 
artistiek cn het tweede uit practisch oogpunt de meeste 
verdienste bezat; hiermede zou het Bestuur  zich ver-
ecnigd hebben en zou het bij  opening der  naambrief-
jes gebleken zijn, dat het eerste ingeleverd was door 
de heeren Giese en Weidner  uit n cn het tweede 
door  den n architect, den heer  Jan Ver-
heul . 

e tij d zal leeren in hoeverre deze mededeelingen 
met dc waarheid overeenstemmen. t is echter  een 
feit, dat de antwoorden op de prijsvraag, van Zondag 
19 Augustus e. k. tot Woensdag den twee-en-twintig-
sten dier  maand, tentoongesteld zullen worden in het 
gebouw "  in de Van Oldenbarneveldstraat. 

Wij  vernemen dat de uitspraak der  jur y publiek ge-
maakt zal worden , zoodra de vergadering der  Schouw-
burgverecniging daarmede in kennis is gesteld. 

 15 Aug. Nadat reeds vóór eene maand 
de tramdienst door  deze stad was geopend, van de 
aanlegplaats der  zeebooten tot aan de noordelijke ge-
meentegrens, werd heden ook de verdere dienst op 
Enkhuizen in exploitatie gebracht. Zevenmaal per  dag 
zal voorloopig een tram uit n en ook zevenmaal 
uit Enkhuizen vertrekken. 

e passage door  de gemeenten Blokker-Westwoud 
cn , ongeveer  twee uur  gaans, geschiedt 
per omnibus in één uur  tijd s tusschen de beide tram-
sectiën in. e hoofden in genoemde gemeenten blijven 
totnutoc weigeren den tramaanleg te vergunnen. Ge-
gronde redenen voor  die oppositie tegen den tijdgeest 
schijnen niet te bestaan, wij l het bij  de uitbreidin g 
van den tramdienst gebleken is , dat vroeger  geopperde 
bezwaren grootcndcels bestaan in onbekendheid met 
het nieuwe, dat de wetenschap ons levert, tot gemak 
en voordeel van het algemeen. 

Wij  willen hopen, dat de drang van de publieke 
opinie het ten slotte op de oppositie zal winnen, en 
de tramdienst door  geen omnibusdienst blijv e afge-
broken. 

. n overeenstemming met het rappor t der  Commissie, 
door  den d uit zijn midden benoemd, in zake de duinwater-
leiding ten behoeve der  gemeente, is den heer  W . P. van der n 
te m voorloopig concessie verleend met eenige wijzigi ngen 
in dc voorwaarden, en aan gezegden concessionaris eene subsidie 
verleend voor  de eerste 5 jaren van 10000 'sjaars 

» » volgende 2 » » 8750 » 
» » » 2 » » 7500 » 
» » » 2 » » 6250 » en 
» » » 5 » t 5000 » 

waartegen door  den concessionaris gratis zal worden geleverd 
het water, door  de gemeente te gebruiken voorstraatbesproei-
ing, fonteinen, doorspoeling van publieke urinoirs , riolen en 
dergelijken, in overleg met Burgemeester  en Wethouders, tot 
een maximum van 30,000 ' jaarlijks ; voor  het meerdere 
wordt 10 cents per  kub. meter  berekend. e subsidie wordt 
gerekend in te gaan, zoodra na de indienststelling der  water-
leiding 15 kilometer  buizennet in de gemeente t tot aan-
sluitin g voor  het particulie r  waterverbrui k gereed is. 

. 

. &  J. , 
N V A N 

S n N 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

S van N 
in . 

Agenten van de j  van 
Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-eement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement. Bruinsteen, enz. 

, 
t 1 October een  GE-

T N om aan het
te staan van eene  en te-
vens de N van deze onder-
neming waar  te nemen. 

Brieven franco onder r  P. G. 0. bjj 
den Boekhandelaar  A. N te Haarlem, 
met duidelijk e vermelding van vroegere be-
trekkingen en referentiën. 

18 Aug. 1883. E . 

Wordt gevraagd: 
een bekwaam -

. Adres . W. aan de -
handelaren C. V A N N &  ZOON , te 
's Hage. 

Vraaut Cataliie. 

. 

Van der 
Gnlv . op 

L O O N l 

, 
n , 

cn , 
Uitren (ieliouwen, 
Gegthr. n 

, Tobben, 
(licters, enz. enz. 

inden & Co. 
 0 ril  ree U t. 

Zuinigheids- | t »angroeien-
 de en rosstwe-

j  rende Verven. 

uit papierstof met sterke hennip. zeer  ligt, 
naar  aanwezige of te geven teekeningen 

 A^mlt 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente  zjjn voornemens op 
Zaterdag den 25 Augustus 1883. des namiddags 
ten één ure in het openbaar  ten Stadhuize 
aan te besteden: 

t maken van Gebouwen en -
richtingen en het aanleggen van 
het terrein ten dienste der  Ge-
meentereiniging. 

t bestek met teekeningen ligt van af 
g den 14d"  Augustus e. k. ter  inzage 

aan het bureau der  Gemeentewerken Achter 
g en is van dien datum af aldaar, 

zoomede ten Stadhuize (Afdeeling Finant iën) 
en bjj  de boekhandelaren  G. VA N -
V E E N &  ZOON verkrijgbaar  gesteld tegen 
betaling van /'2.00 per  exemplaar. 

Aanwjjzin g in loco zal plaats hebben op 
g den 20" Augustus e. k. des voor-

middags ten lO'/ j  ure. 

Utrecht, 11 Augustus 1S83. 
c Secretaris der  Gemeente Utrecht, 

E . 

N W VU E

Beltweg . 3. 

. T 

VA E S 
. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k SO, Amsterdam, ol bp. den r 

. G. 1CN00PS C  Beekstraat F. 02, te Arnhem. _ . _ 

G 

Amsterdam. Prinsengracht 574. 

e n op . 

=) Y & ,  £ 
2 BOC  Frères, E £ 

, S &  C". . E £ 

g r>  x-irvx «  o., g 
Oostzeedjjk 24S,

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

 oiitliiede de geïllustreerde

van het vernieuwen van de n 
g over  de Compagnonsvaart 

te Gorrodijk . 
t bestek ligt ter  inzage aan het Bureau 

van de Nederlandsche -
pjj , e straatweg n" . 1, t3 Utrecht, en 
brj  den Opzichter  der , den r 
A .  te Gorredijh, waar  tevens de 
teekeningen ter  inzage zjjn . 

Gedrukte bestekken zjjn ad f \ — per 
exemplaar  verkrjjgbaa r  aan bovengenoemde 
adressen. 

Aanwijzin g op het werk op Vrjjda g den 
24 Augustus a.s., des voormiddags 11 uur. 

e ïnschryvingsbil letten moeten vóór of 
op den SO Augustus 1SS3, des namiddags 
2 uur  vracktvrj ) zijn ingeleverd aan het Bu-
reau van opgemelde j  te Utrecht. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming tz Ventilatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen , Scholen, Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. _ _ _ 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Waseh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 

N i e u we v a a r t , 10 
. 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, w'oonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

A A O I Ï S T E D I N G 
Op g den 28"' "  Augustus 1883, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bfj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 389. 
t leveren van ijzeren balken, 
dwarsliggers met verbindings-
deelen, hoekijzer  en plaatijzer. 

e besteding geschiedt volgens art. 21 van 
het Bestek. 

t Bestek ligt van den 18*"  A ugustus 1 SSd 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan bet bureau van den r 

r  .1. . , te Nij-
megen  is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van / 11.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg ei, Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Utrecht, den ' 0 Augustus 1SS3. 

E JONG  & C \ 
Civiel-ingenieurs te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeiyken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
ens i "  hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem geschikt voor  elke (heptTenOp-

W m st van 15ü tot 2000 1 per  werkdag, Stoomgraaf.nachmes (  xcavatctirs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
macbines, n - en Brugcons t ruc t i ën enz. 
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AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in j  verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

en Stéréotype-liriehliBg 
 G.
e ondergeteekende vestigt de aandacht 

op zijne inrichtin g voor  l'lioioliiiiogriiiilile , 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans. Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor Phaatmlawa» 
graphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne i lulu *  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden 

e heer . li .  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

Gr - J . . 

18 Aug. 1883. E G N . 34. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
Op g den 28"'"  Augustus 1883, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bij  de e n te Utrecht, van: 
Bestek No. 3SS. 

t maken van een brug mot 130 
openingen, elk wijd 4.78 . over 
de Beorsche , in den spoor-
weg van 's Bosch naar  Nijmegen, 
met bybehoorende werken. 

e besteding geschiedt bij  enkele insehrjj -
ving, volgens § U van het'Bestek. 

t Bestek ligt validen 13*» Augustus 1SS3 
ter  lezing aan liet Centraalbureau bjj  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  J. . .  te 
Xijmegeu, en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau(afd. Wegen Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschieden 
op den 20"" » Augustus 1SS3, des namiddags 
ten 1 ure a veste in). 

Utrecht, den 10*» Augustus 1SS3. 

Centrifugaal pompen  Stoom
T E P  TE . 

-
V\ >  A - T .

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
u inenten. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2*°, 3'"  en 4*» graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz 

VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S , enz. 

, 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

tusschen Velsen en . 

Bekroond te Arnhem met diploma 1« graad. 
- en Prolilsteenen in alle gewensehte kleuren, Parketvloeren, , Buizen Orne-

menten van n en Portland-Cement. 
! in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 

andere soorten enz. enz. 

p voor  Nederland en n van den r 
T te Frankfur t a . voor  den aanleg van Terrazzo vloeren 

N.A. ,

. 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet  voor  de C'  in p i o n. 
 Vuren-,

en ve rder , 

« i e n

prima
merk l»ï« l i l  i ,v s tANE, 

in wichthoudende Vaten van O o 
en Zakken van 70 , 

niot vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bjjinengingeii. 

t A Ë , 
per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n  &
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . 

uit de groeven van 

 j
 _J

e , 
volgens teekening. 

Vnnrvaste Steenen en Vnurkle i enz. 

E 

S
 zjjn voornemens op Woensdag 

den 29 Augustus 1883, des namiddags ten 1 
ure, ten liaadliuize aldaar  aan te besteden: 

t maken van een Gebouw voor 
, Berg- en Werkplaat-

sen en Bovenwoningen, ten 
dienste der , 
aan den t Z.Z., naast 
het Stads-Timmerhnis. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen en uren ter  kennisno-
ming op de  Secretarie en het 
Stads-Timmerhnis te  en zjjn voor 
den prjj s van f 1,50 verkrijgbaa r  bij  Wed. 
P. VA N E &  ZOON, boekdruk-
kers aan den n n°. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld 'Timmerhuis, terwyl de aanwijzing in 
loco zal plaats hebben op  den 2'i 
Augustus 1SS3, des voormiddags ten 11 ure. 

G 25 AUGUSTUS 1883. 

r  F. W. VAN T [G*. 
Bureau der e vnn Architectur a et Amicitia : f .W , 

C. B. S S en A. W. . 

Stukken en corres >ndentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den l" p-Secrelaris, Prinsengracht  te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, 
t N n .  te Arnhem. 

A
T A2.25 per  maanden ofwel zes gulden per  jaar  bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag: voor  het buitenland 
/ 7.50 en e ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en
cenl voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

t bij 0. W. van de Wiel & C"., te . 

Tengevolge van de uitbreidin g van het Genootschap 
en de daaruit voortvloeiende meerdere werkzaamheden 
van het Bestuur, wordt voorgesteld: dat de Vergade-
ring van den loden September a. s. besluite, het 
aantal Bestuurderen met één te vermeerderen. 

t voorstel wordt gesteund door het vereischte 
aantal leden. e verkiezing zal plaats hebben op 
bovengenoemde Vergadering. 

de iste-Secretaris 
C. B. Posthumus . 

(A. et A.) E E 

. 
Een reisje van Amsterdam naar m onder-

neemt men op een gloeiend heeten Augustusdag nu 
juist niet tot zijne verkwikking , vooral niet, als het 
noodlot u in een overvollen wagen tusschen twee iet-
wat corpulente en min of meer  bejaarde dames plaatst; 
doch wat moet een verslaggever  al niet doen om zijne 
lezers op de hoogte te houden! 

Aan alles komt echter  gelukkig een eind, en ik was 
recht dankbaar, toen ik aan de e Poort te 

m kon uitstappen. s den door een bla-
kerende zon beschenen Stationsweg begaf ik mij  stad-
waarts en ik had onderweg gelegenheid op te merken, 
dat de nieuwere bouwkunst, daar  ter  beschouwing aan-
geboden , op den naam van schoon geen aanspraak kan 
maken. A l de bespottelijkheden, waaraan onervaren 
bouwmeesters zich schuldig maken, als ze  wat 
moois willen produceeren , zijn hier  bijeen. Op mijn 
weg naar  waren mij  echter  nog grootere verras-
singen bereid, want nauwlijk s had ik de Aert-van-
Nesstraat, waarin ook de nieuwe schouwburg zal ge-
bouwd worden, bereikt, of vol verbazing stond ik aan 
den grond genageld, om daarna in een luiden scha-
terlach uit te barsten. Verbeeld u een aantal gevels, 
van boven tot onderen met driekante diamantkoppen 

van Portland-cement georneerd, en met puien voor-
zien, wier  hoofdzakelijk sieraad tallooze onmogelijk 
dunne en lange, als uit twee touwen ineengedraaide 
kolonnetten uitmaakt, en het geheel met allerlei sterk-
sprekende kleuren beschilderd! Onzinniger  kan het 
wel niet en toch noemde een voorbijganger, wien ik 
naar den architect van dit fraais (!) vroeg, niemand 
minder  dan den ontwerper  der e passage. 

e deze voorbijganger  zich vergist hebben! 

s een soort van stinkslootje, aan welks boor-
den eenige jeugdige schoonen de frissche morgenlucht 
stonden te genieten, bereikte ik  het in den eer-
tijd s te m zoo geliefden „romantischen"  stijl 
opgetrokken tentoonstellingsgebouw, dat bij  tij d en 
wijl e ook als kerk schijnt gebezigd tc worden. Vreemd 
contrast, schouwburgontwerpen in een kerk! 

Voor het bezichtigen der  ontwerpen moest ik een 
kwartj e offeren, en hoewel mij  dit persoonlijk niet 
schelen kon, moet mij  toch de betuiging van het hart, 
dat ik het onaangenaam vind voor  tentoonstellingen 
als deze te moeten betalen. j  is zelfs een geval be-
kend , dat men een bekroond ontwerper  op een soort-
gelijke tentoonstelling niet wilde toelaten, alvorens hij 
zijn offer  gebracht had. 

Nu de zaal in. 
e prijsvraag was een besloten prijsvraag, daar  men 

waarschijnlij k vrees had te veel ontwerpen te zullen 
verkrijgen , als men een publieke uitgeschreven had. 

t besloten prijsvragen altij d tot het gewensehte re-
sultaat leiden, is door  deze tentoonstelling volstrekt 
niet aangetoond, want naast zeer  goede ontwerpen kwa-
men er  ook zulke slechte in, dat men geenszins van 
een  kan spreken. 

e acht deelnemers waren de heeren Giese en Weid-
ner te , J. Verheul . te , G. 
Schnitger te Oldenburg, f te Berlij n , Van 
Wij k te , t &  Chambon te Brussel, 

. P. Vogel te , en A. W. van m te t 
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terdam , respectievelijk, naar ik meen, vervaardigers 
van de ontwerpen Thalia, Apollo , Joost van den Von-
del , Schouwburg, Ontwerp Schouwburg , 

p in dc Toekomst, Sophocles en 18V83. 
Bij  deze prijsvraag moet op het vreemde feit gewe-

zen worden, dat dc bouwsom, aanvankelijk op 4 a 5 
ton vastgesteld, door het Bestuur  van den schouwburg 
tot  3 50,000 verminderd werd , zonder  de eischen van 
het programma te wijzigen. Welke wanverhouding 
nu ontstond, zal men begrijpen cn de jury , bestaande 
uit de heeren Eberson, Gosschalk, Gugel, Wittop -
ning en Springer  Sr., had dan ook een lastige taak. 

r  geen beoordeel ingsrapport in de zaal aanwezig 
was, kunnen wij  niet nagaan, wat de jur y van dc ant-
woorden zegt, doch zij  adviseerde tot aankoop van de 
ontwerpen Thalia cn Apollo. 

Een voor ccn zullen wij  nu dc ontwerpen bespreken. 
Thalia is ccn prachtig ontwerp. s bij  het bin-

nenkomen van dc zaal trekt het schoone plan de aan-
dacht. e distributi e is zeer  helder, en het plan in 
den volstcn zin des woords „academisch."  Zaal cn 
tooneel zijn wel geordonneerd en ook de accessoires, 
gangen cn trappen zijn uitstekend geplaatst. Jammer 
dat de ontwerpers, onbekend met de te m 
vigeerende bouwverordening en dc wijze van bouwen 
aldaar, het portiek vóór dc rooilij n plaatsten, cn de 
muren veel tc zwaar  maakten. 

c gevels zijn rustig en in den besten zin „klassiek." 
Zi j  zijn geheel in gehouwen steen gedacht, wat de bouw-
som zeker  enorm hoog zal maken. e zijgevel is ge-
dacht alsof die aan een groot plein moest komen, doch 
hij  had, met het oog op de nauwe straat, veel een-
voudiger  kunnen wezen. 

e teekeningen zijn allen meesterlijk gewasschen, 
deels in inkt , deels in kleuren en leveren het bewijs , 
hoe hoog de architectuur in d tegenwoor-
dig staat. 

Apollo is mede zeer  verdienstelijk. e ontwerper, 
zelf r  en goed bekend met lokale toestan-
den , heeft daarmede rekening gehouden, zoowel wat 
materialen als afmetingen betreft. Vorm van zaal en 
tooneel zijn zeer  goed, cn het trok onze aandacht, dat 
vooral de trappen zeer  doeltreffend geplaatst zijn. Ook 
dc vcrdecling der  zitplaatsen is gelukkig gevonden. 

e opstanden en doorsneden zijn in O. . inkt ge-
wasschen en geven blij k van een zeer  bedreven hand. 

 ruim gebruik van baksteen geeft aan de gevels 
een zeker  nationaal cachet. Als de ontwerper tot het 
uitvoeren van zijn plans overgaat, zal hij  zeker de 
ietwat korte pilasters van den doorrit , cn dc misschien 
wat al te spitse gevelbekroningen nog cenigszins wij-
zigen. Voor  practische uitvoering is dit ontwerp 
overigens zeer  geschikt, te meer, daar de ontwerper 
bijzondere zorg aan het nemen van maatregelen ter 
voorkoming van brandgevaar  heeft besteed. 

Joost van den Vondel is het motto van een ontwerp, 
dat vooral in de distributi e der  plans een bedreven 
hand doet kennen. Zaal en tooneel zijn goed van 
vorm cn afmetingen, en door het doen terugspringen 
der bovenste rangen is aan de zaal zooveel mogelijk 

ruimt e gegeven. Couloirs en trappen zijn goed ge-
plaatst en voor  goede uitgangen bij  brand is gezorgd, 
hoewel misschien wat veel plaatsen op de bovenste 
rangen zijn aangebracht, waardoor een noodlottig ge-
drang zou kunnen ontstaan. e gevels en doorsneden 
zijn in klassieke vormen en zonder  pretensie, deels in 
lijnen, deels gewasschen in O. . inkt . Een groote, 
in kleuren bewerkte perspectiefteekening doet zien, dat 
de bovenbouw, die op den geometrische!) voorgevel 
wat zwaar  toont, in werkelijkheid beter  effect zou 
maken. e zijgevel is ook hier, met het oog op de 
nauwe straat, te rijk . 

l vooral het tcekenwerk van het ontwerp 
Schouwburg verdienste bezit, hadden wij  toch van den 
vervaardiger wat beters verwacht. Waarschijnlij k om 
dc bouwsom niet te overschrijden, is hier  en daar de 
eenvoudigheid tot nuchterheid overgeslagen. e vorm 
 der  zaal is niet behaaglijk, ook zijn de trappen onzes in-
ziens onvoldoende. t ornement is met zeer  veel smaak 
geteekend, doch de vooruitspringende gevels, met de 
langwerpige hoektorens daarachter, zullen in werkelijk -
heid geen goed figuur  maken. Torens aan een schouw-
burg is een noviteit, die in onzen tijd , nu men overal 
waar men kan, torens wil aanbrengen, toch nog wat 
kras is. e teekeningen zijn deels in O. . inkt ge-
wasschen , deels in kleuren bewerkt. 

t ontwerp „Ontwerp schouwburg  maakt 
op den eersten aanblik geen gunstigen indruk . e 
gevels zijn door  zulke onbedreven handen geteekend, 
dat men eer  zou meenen, met een eerstbeginnende tc 
doen te hebben, dan met een tot een besloten prijs-
vraag uitgenoodigd bouwmeester. Noch de pretensieuse 
en veel te schrille zaalperspectief, noch de enkele ver-
diensten die dc distributi e bezit, zijn instaat dien on-
gunstigen indruk weg te nemen. t tooneel zou 
zeker te klein blijken en de zaal te groot, terwij l bo-
vendien de vorm van deze laatste verre van onberispe-
lij k is. Als toonbeelden van wansmaak wijzen wij  op 
de bazuinende engelen , op de frontons aangebracht en 
daar een bespottelijk figuur  makende. 

Een blik op het ontwerp Hoop in dc toekomst doet 
aanstonds zien, dat de trapvestibule, daar  aangebracht, 
van zulke kolossale afmetingen is, dat de geheele overige 
distributi e daaronder  lijdt . e gevel in de Aert-van-
Nesstraat is zeer  smaakvol in kleuren bewerkt en in 
Francois  stijl gehouden. n zijn de kolom-
men wat wild; doch overigens voldoet de gevel. e 
inwendige zaal-architectuur is zeer  goed, doch een 
vreemd contrast maakt de streng klassieke e 
orde van de trapvestibule. 

e ontwerper  van Sophocles heeft blijkbaar  zijn taak 
met voorliefde opgevat, en misschien juist daardoor is 
zijn distributi e wat ingewikkeld en minder  goed te over-
zien. e zaal is goed van vorm , het tooneel wat klein, 
doch in de gevels zijn tc veel motieven aangewend, 
dan dat zij  een bevredigenden indruk kunnen maken. 

e afdekking van de loggia is zeker  origineel, maar 
niet zeer  fraai en bepaald niet constructief. 

 laatste ontwerp dat ons ter  bespreking rest, is 

„18V83" . 
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t is ongetwijfeld het minste van allen. Zeer  droog 
zijn dc teekeningen bewerkt, als waren het lijnteeken-
oefeningen van leerlingen. e de ontwerper  ertoe 
komen kon, de zaal cirkelrond te maken, en de be-
zoekers zoodanig te plaatsen, dat zij  elkaar  aanzien 
inplaats van de blikken naar het tooneel te kunnen 
werpen, zal wel niemand begrijpen. e aangegeven 
ijzerconstructiën zijn allervreemdst; zoo zagen wij  b.v. 
een gegoten kapschoen, van  1.50 . hoogte. e 
brandgevels zijn zoo vreemd met trappen afgedekt, 
dat men bij  het zien daarvan onmogelijk een glimlach 
kan weerhouden. 

Bovenstaande opmerkingen maakten wij  bij  het be-
zichtigen der  plans. t belangstelling zien wij  de 
verschijning van het jury-rappor t te gemoet. s de 
uitspraak der  jur y juist geweest? Ongetwijfeld, en het 
doet ons genoegen , dat een jeugdig en veelbelovend 
jongmensen in deze den zegepalm heeft weggedragen. 

e billijkhei d vordert, dat men hem nu ook met de 
uitvoering van het plan belaste, dan verkrijg t m 
een bouwwerk, dat zijner  waardig is, en werkelijk er 
is daar in de laatste jaren met zooveel wansmaak ge-
bouwd , dat het dringend noodig is, eens wat beters 
te zien te geven. 

Een wandeling door m is voor een bouw-
kunstenaar  zeer  leerzaam , vooral om te zien , wat hij 
niet moet maken. Twee perioden zijn te m 
te onderscheiden, n.l. die, toen de „rondbogenstijl "  de 
alleenheerscheres was, en de tegenwoordige, die men 
zou kunnen karaktcriseeren door  te zeggen, „hoe dwa-
zer, hoe mooier  " e „rondbogenstijl" , omstreeks 1850 
uit Berlij n overgewaaid en daar  geboren, deels uitzucht 
naar  „romantiek "  , deels uit gedwongen spaarzaamheid, 
heeft lange jaren in m gebloeid, en vindt nog 
wel aanhangers, vooral onder de ouderen van dagen. 

e deze nabloei spoedig gedaan zijn! c nieuwe 
plant, die thans welig opschiet, en die bij  den bouw 
der  „passage"  voor het eerst uit den grond kwam, 
zou zich gaarne „Fransche "  noemen, maar 
zij  is niets dan een onmogelijke verbastering daarvan. 

Elk , die s nieuwe wijken gaat bezoeken, 
kan zich daarvan overtuigen. t is daarom dat wij 
den wensch uitspreken, dat met den bouw van den 
Schouwburg een nieuwe periode, die van den goeden 
smaak, moge aanbreken, en dat men niet, met voor-
bijgang van het oordeel der  jury , en slechts lettende 
op plaatselijke belangen, aan een ander  dan den be-
kroonde den bouw opdrage. 

(A. etA.) GAS- EN E 
. 

(Vervolg en slot van bladz. 317.) 

Alvorens de beide verlichtingsmethoden met elkaar 
te vergelijken, is het noodig in 't kort de verbeteringen 
na tc gaan, die er  in 't gaslicht zijn aangebracht. 

e schitterende verlichting van de Avenue de l'Opéra 
door de lampen van Jablochkoff op dc Parijzer  ten-
toonstelling in 1878 had ten gevolge, dat de aandeelen 
der gasmaatschappijen zeer  veel in waarde afnamen. 
Van dien tij d af is men er  steeds op uit geweest om 
de gasverlichting te verbeteren, en wel voornamelijk 

langs drie verschillende wegen: 1 °. door  aan het gas een 
geringer  uitstroomingssnelheid te geven, alzoo minder 
druk en grootere openingen , 2'. door  bijvoeging van 
den damp van verschillende stoffen, bijv. benzine, car-
bonolie, 3". door de hitte van de gasvlam te gebruiken 
tot voorverwarming van de lucht, waaruit het gas de 
zuurstof moet ontvangen om te kunnen verbranden. 

e beginselen, waarop deze verbeteringen berusten, 
zijn in 't kort de volgende: geeft men aan het gas een 
geringere uitstroomingssnelheid , dan neemt het minder 
lucht mede, die de vlam afkoelt. e verbranding der 
kooldeeltjes, waaruit de vlam bestaat, wordt daardoor 
vollediger. 

e 2e verbetering bestaat hierin, dat gas geleid over 
vloeibare koolwaterstoffen, daaruit dampen opneemt, 
die de lichtkracht zeer  verhoogen. e toestellen hier-
voor  gebruikt moeten zoodanig zijn ingericht, dat het 
gas zooveel mogelijk met die koolwaterstoffen in aan-
raking komt. e laat men ze opzuigen door  lamp-
katoen of boomwol. 

e 3c verbetering berust op de omstandigheid, dat 
het gas zich op een bepaalde temperatuur  met de zuur-
stof verbindt. s de lucht nu koud, dan wordt warmte 
aan de vlam onttrokken, om haar tot die bepaalde 
temperatuur te verwarmen: de lichtsterkte van de 
vlam wordt daardoor  minder. Gaat men echter  eerst 
de lucht verwarmen door de verbrandingsproducten, 
dan is men dat bezwaar te boven gekomen. e in-
richtingen , waardoor men de laatste verbetering heeft 
verkregen, zijn uitgevonden door de firma  Friedrich 
Siemens te Berlijn . 

Na in 't kort de geschiedenis der  gas- en electrische 
verlichting cn evenzoo de bereiding van het gas en 
het opwekken der  electriciteit besproken te hebben, 
kan ik overgaan tot eene vergelijking der  beide ver-
lichtingsmethoden. 

Van den gashouder  moet het gas door  buizen, en 
de electriciteit van het dynamo-electrisch werktuig door 
een draadgeleiding naar  de punten van verbruik worden 
gevoerd. Op dezen weg hebben beide verlichtings-
methoden dit gemeen, dat zij  verliezen hebben: het 
gas n.l. ontwijk t hier  en daar  door  onvermijdelijk e 
lekken in de buisleidingen, de electrische stroom on-
dervindt weerstand in den draad en wordt daardoor 
zwakker. Eveneens vermindert de drukking , waaronder 
het gas zich bevindt, door de wrijvin g tegen de buis-
wanden. 

Toen de heer  Schulze, hoofdingenieur van de firma 
Friedric h Sl-emens en Co. te Berlijn , 't vorige jaar een 
lezing hield over  electriciteit, deelde hij  zijnen hoorders 
mede, dat de gasverlichting zich daardoor  gunstig van 
de electrische verlichting onderscheidt, dat men bij  de 
eerste steeds gas in de gashouders in voorraad heeft, 
terwij l men bij  de laatste steeds de electro-dynamische 
machine in beweging moet brengen om electriciteit op 
te wekken. Toen kon men haar nog niet ophoopen. 
Thans is dit verschil verdwenen door  de uitvindin g der 
accumulatoren. t beginsel, waarop deze berusten, 
werd in 't begin dezer  eeuw het eerst ontdekt door 
Goutherot en . j  bleef het, totdat Sinsteden 
de proeven weer  opvatte. 

j  bracht twee loodplaten in verdund zwavelzuur 
en verbond ze met de polen van een galvanische bat-
terij . r  de electrolytische verandering der  vloeistof 
verzamelde zich aan de negatieve poolplaat waterstof, 
aan de positieve zuurstof, die zich met het lood tot 
loodsuperoxyde verbond. j  verbrak nu de verbinding 
met de batterij  en verbond de beide loodplaten. Er 
ontstond nu een stroom in tegengestelde richtin g met 
den oorspronkelijken. e stroom ontstaat door het 
electrochemisch verschil van loodsuperoxyde en metal-



324 E . 25 Aug. 1883. 

lisch lood en duurt zoolang, tot het loodsuperoxyde 
tot loodoxyde is gereduceerd. 

Planté legde, volgens dit beginsel, twee loodplaten op 
elkaar, geïsoleerd door  koetsjoek, en wikkelde die 
tot een spiraal. e werden, in verdund zwavelzuur, 
met de polen van een galvanische batterij  in verbinding 
gebracht en alzoo geladen. 

Faure verbeterde deze accumulatoren aanzienlijk , cn 
deed zoo de electrische verlichting een nieuw en gun-
stiger  tijdper k intreden. Want deze accumulatoren doen 
denzelfden dienst als de gashouders, en men is dus 
tijdens de verlichting onafhankelijk van de arbeids-
machine, die een der  oorzaken is van het inconstante 
licht. Verder  is het mogelijk den arbeid, die anders 
verloren gaat, thans te gebruiken om een groep accu-
mulatoren of secundaire batterij  (in tegenstelling met 
primair e batterij , waardoor  zij  geladen wordt) te laden 
met clcctriciteit . 

Na deze uitweiding over  de accumulatoren, moetik 
wijzen op de gevaren, waartoe de beide verlichtings-
methoden aanleiding geven. 

j  de gasverlichting zijn het de ontploffingen, 
waaruit de voornaamste bronnen van gevaar  voort-
spruiten. t gevaar, dat bij  electrische verlichting 
kan ontstaan door  het gloeien der  draden, is in den 
laatsten tij d weggenomen door  een metaal in den draad 
op tc nemen , dat smelt, als de warmte van den draad 
een bepaalde temperatuur  te boven gaat. r  het 
smelten van dat metaal wordt de stroom verbroken 
en alle gevaar  is dan geweken. 

Een ernstig gevaar  leveren de draadgeleidingen op, 
waardoor  dc electrische stroom gaat. 't Gebeurde 
meermalen, dat menschen het leven verloren door 
enkele aanraking van den draad. Verleden jaar  nog 
vond een werkman op die wijze den dood bij  het 
paleis van den s van Salisbury te . n dit 
paleis waren 117 electrische lampen volgens het systeem 
Brush aangebracht, die door  een machine van 16 
paardekracht van elcctrisch licht werden voorzien. e 
draadgeleidingen liepen een eind langs den tuinmuur 
op een hoogte van  meter  boven den grond. Terwij l 
nu de machine in werking was, hield een werkman 
zich bij  dien muur bezig met het leggen van een 
telefoondraad. Plotseling vernam men een trillin g van 
de draden en vond men den werkman levenloos op 
den grond liggen. Waarschijnlij k is hij  uitgegleden 
op de eene of andere wijze, heeft zich trachten vast 
tc houden aan de draden en dit kostte hem het leven. 

t en meer  andere voorbeelden doen de noodzake-
lijkhei d inzien van onderaardsche draadgeleidingen of 
geleidingen op hooge palen, zoodat een toevallige 
aanraking onmogelijk is. 

Ten opzichte van dc schadelijke verbrandingsproduc-
tcn, die het gas oplevert, staat de electrische- boven 
de gasverlichting. Ook met betrekking tot dc warmte, 
die dc gasvlammen veroorzaken. t electrische licht 
geeft geen warmte en hier  heeft men slechts het lichtende 
punt tegen het brandgevaar  tc beschermen. n kan 
tegen bovenstaande aanvoeren, dat de warmte soms 
zeer  gewenscht is, doch waarschijnlij k wordt dit voor-
deel te niet gedaan door  het nadeel der  schadelijke 
verbrandingsproducten. 

Een nadeel van het elcctrisch licht is hierin gelegen, 
dat het chemisch werkende stralen bevat en zoo de 
kleuren verbleekt, evenals dit met het zonlicht gebeurt. 

c heer , onder-directeur  van de Gobelinsfa-
biiek tc Parijs, werd indertij d belast met een onder-
zoek omtrent de schadelijke werking der  beide ver-
lichtingen op schilderijen cn kwam tot het besluit, 
dat het gaslicht, gepaard met een doelmatige ventila-
tie , verre te verkiezen is boven het elcctrisch licht. ' 

s de ventilatie niet goed, dan worden de schilderijen 
met een walmlaag bedekt, gelijk dit plaats vond met 
de prachtige decoratiën, waarmede het plafond van 
den foyer  der  opera te Parijs versierd is. 

Over  de kosten van de electrische verlichting hield 
J. W. Swan in de l n te n eene 
voordracht, waarin hij  meedeelde, dat een goed ge-
construeerde gloeilamp het 1200 uren onder  een 
sterke gloeihitte kon uithouden en tot het besluit 
kwam, dat deze toestellen goedkoop en duurzaam 
toegepast konden worden. 

t betrekking tot de lichtsterkte, zou 1 centenaar 
kolen bij  de omzetting in gas, met inachtneming van 
de waarde der  nevenproducten, overeenkomen met 
3000 kaarsen voor  den tij d van ccn uur. n 
levert 1 centenaar  kolen bij  de verbranding in een 
stoommachine genoeg kracht, om door  middel van 
gloeilampen een licht voort te brengen, dat overeen-
komt met 7500 kaarsen voor  den tij d van een uur, 
zelfs wanneer  men 25 procent voor  verliezen door 
weerstand in rekening brengt. e uitgaven voor  het 
herstellen der  gloeilampen zouden ongeveer  overeen-
komen met die, veroorzaakt door  het onbruikbaar 
worden van branders en het beschadigen van plafonds 
en wanden. 

Volgens Thomson zijn de kosten voor  het leggen 
van een draadgeleiding geringer  dan die voor  het 
leggen van een buisleiding. Overigens zijn de be-
kende mannen op electrisch gebied het nog niet eens 
over  de kosten van electrische- en gasverlichting, en 
zullen deze altij d zeer  afhangen van locale omstandig-
heden. 

Vraagt men, na het voorafgaande, waarvoor  het 
electrisch licht bijzonder  geschikt is, dan ligt het ant-
woord voor  de hand: daar  waar  een groote intensiteit 
van het licht gewenscht is, voor  groote vrij e ruimten 
van bijv. 2000 2 , met hooge zolderingen. Proeven, 
in 't vorige jaar  te Woolwich gehouden, bewezen, 
dat het electrisch licht met vrucht voor  groote werk-
plaatsen kan gebezigd worden. 

Verder  kan het elcctrisch licht uitstekende diensten 
bewijzen bij  spoedvercischende werken. 

r  de j  tot exploitatie van Staats-
spoorwegen zijn onlangs belangrijke proeven genomen 
met een locomotief, voorzien van electro-dynamischc 
machine met electrische lamp, met het doel daarmede 
's nachts spoor  te vernieuwen. Voor drukk e lijnen be-
loven deze proeven van veel waarde te zullen worden. 

e bescherming der  groote oorlogsschepen tegen 
snelvarende torpedobooten wordt mogelijk gemaakt door 
aanwending van het electrisch licht. Gaslicht is hiertoe 
ten eenemale ontoereikend. t goed gevolg is verder 
het elcctrisch licht op de vuurtorens aan de Engelsche 
en Fransche kusten in toepassing gebracht. 

Zal nu het electrisch licht het gaslicht geheel ver-
dringen ? t moet, volgens den tegenwoordigen stand 
van zaken, betwijfeld worden. Beide verlichtingen hebben 
hare eigenaardige voordeden, waardoor  haar  beider 
bestaan verzekerd wordt. r  de mededinging van 
het electrisch licht wordt het gaslicht beter  en goed-
kooper  en zal hoe langer  hoe meer  de petroleum-ver-
lichtin g verdringen en de gasmachinc meer  in gebruik 
doen komen. Ondergaan in den strij d zal het gas 
vooreerst niet. e statistiek bewijst dit overtuigend, 
want sedert 1878, het jaar  der  Parijzer  tentoonstelling, 
is het gasverbruik daar  toegenomen. t verbruik 
was als volgt: in 1879, 219 millioen : \ in 1880, 244 
millioen . en in 1881, 266 millioen : ' . e koers 
van de actiën, die in 1878 van 1365 op 1190 daalde, 
is nu 1600, dus hoogcr  dan vroeger. En dat dit zoo 
kan zijn blijk t daaruit, dat de lichtsterkte der  zoo-
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genaamde becs-intensives, welke 1400 liter  gas per 
uur gebruiken, die van de Jablochkofïf-kaarsen nabij-
komt. h ook de electrische verlichting is in de 
laatste jaren, dank zij  de verbeteringen daarin aan-
gebracht , snel vooruitgegaan, en nu het mogelijk is 
geworden kracht door  middel van electriciteit te brengen 
waar  men wil , gaat de electrische verlichting onge-
twijfel d een schoone toekomst tegemoet. 

. O. 

E E G . 
Vertaald uit dc Garhnlaubc JV". 12 vanjaargang 1883. 

t in n". 40 van den vorigen jaargang der  Gartcn-
laubc voorkomende zeer  interessante artikel over  de 
hoogste bouwwerken en gedenkteekenen der  wereld, 
geeft mij  nu aanleiding, de aandacht op een slechts 
voor  weinige maanden in de Nieuwe Wereld voltooid 
bouwwerk te vestigen, dat niet alleen onder  ingenieurs, 
maar  ook bij  het groote publiek, een niet gering opzien 
baart. t is de hoogste brug der  wereld, de snel 
beroemd geworden t bij  Alton in , n 
County, in het noordwesten van Pennsylvanië. 

e pas voltooide spoorlijn der  New-York, e 
Eri e Western Coal-and d C". , namelijk een zijlij n 
van de Erie-railroad , een der  groote verkeersaderen 
tusschen New-York en het Westen, verbindt de hoofd-
lij n met de belangrijke kolengroeven van k County 
in Pennsylvanië en verstrekt haar  daardoor  een onmete-
lijken voorraad van dat kostbaar  materiaal, welks gemis 
zich bij  de j  totnutoe zeer  drukkend 
heeft doen gevoelen. Op den daarheen leidenden weg, 
ongeveer  26 Engelsche mijlen zuidelijk van Bradford , 
de hoofdplaats der  petroleumproductie van e . n 
County, gaat deze baan over  het reusachtig , 
dat zich bij  een diepte van meer  dan 90 meter  en een 
breedte van meer  dan 600 meter, bijna 30 mijlen ver 
uitstrekt . 

Onafzienbare dennenbosschen, waarin , tot aan den 
aanvang der  voorbereidende werkzaamheden voor  den 
brugbouw, nog nooit een bijlslag gehoord was, be-
dekken , aan een Urwoud gelijk, de onder  een hoek 
van omstreeks 20 graden schuins hellende dalwanden. 

Prachtige stammen van 30 tot 40 meter  hoogte steken 
hunne fiere kruinen omhoog, maar  ver  boven hen ver-
heft zich de reuzenviaduct op de enorme hoogte van 
92 meter  en legt een overtuigend bewijs af van het 
genie en den ondernemingsgeest, wien het gelukt is 
den kolossalen afgrond te overbruggen. Ter  lengte 
van 625 meter  overspant de viaduct het dal, gedragen 
door  20 groepen van ijzeren zuilen (pijler s of torens 
genoemd), en wier  midden 30.32 meter  uit elkander 
staan. Elk dezer  torens bestaat uit 4 zuilen, die in 
de richtin g der  lengte 11.73 meter  en in de breedte, 
tusschen de zuilenkapiteelen gemeten, 3.05 meter  van 
elkander  verwijderd zijn, terwij l zij  zijdelings naar  be-
neden in verhouding van 1 tot 3 uit elkander  loopen, 
zoodat de hoogste of centraaltorens een grondvlakte 
van 11.73 meter  lengte en 31.4 meter  breedte hebben. 

e torens zijn in verdiepingen van circa 10 meter 
hoogte verdeeld, cn door  doelmatige verbindingen naar 
alle richtingen, tegen knakking, zoowel als tegen zijde-
lingsche uitbuiging, volkomen gevrijwaard. 

Bovenop de zuilenkapiteelen rusten de tralieliggers, 
die terstond de ondersteuning voor  de dwarsbiels onder 
de spoorrails vormen. e geheele bouw, uitgezonderd 
de gietijzeren zuilenkapiteelen en voeten, alsook dc 
muurplaat, is in gewalst cn gesmeed ijzer  uitgevoerd 
cn rust, vast verankerd, op massieve steenpijlers, die 
direct op den vasten rotsbodem van het dal gefundeerd 
zijn. t draagvermogen der  brug zou voldoen aan 
de strengste eischen der  Amerikaansche, zoowel als 

der Europeeschc practijk . Evenzoo is met winddruk 
behoorlijk rekening gehouden, zoodat de brug aan de 
hevigste stormen weerstand kan bieden. Om het ont-
sporen van den trein op de brug, zooal niet onmo-
gelijk , dan toch zonder  gevaar  te maken, is een dubbel 
stelsel van stalen rails, alsmede van houten langs-
liggers daarbuiten aangebracht, waardoor  het den trein 
onmogelijk gemaakt wordt de baan te verlaten, daar 
de wielen, ingeval van ontsporing, zich tusschen deze 
veiligheidsrails op dc in zeer  nauwe tusschenruimten 
gelegen dwarsbiels moeten voortbewegen. Ook zijn 
voor  het passeeren der  brug door  voetgangers aan 
beide zijden van den rijweg ruime voetpaden, voorzien 
van sterke leuningen, aangebracht. 

Betreden wij  nu de brug, onder  geleide van een 
reisgenoot, die zich bij  het verlaten van den trein op 
het naaste station bij  ons heeft aangesloten, om tot 
aan het midden der  brug voort te gaan. r  blijven 
wij  staan, geboeid door  het reusachtig panorama, dat 
zich aan ons oog voordoet. g boven de toppen 
der boomen staande, zien wij  , zoover  het oog reikt , 
niets dan ondoordringbaar  woud, dat door  zijn zachte 
golflijnen den omtrek van het dal verraadt, dat eerst 
op grooten afstand in een voorspringenden bergrug 
zijn grens vindt. t uitzicht over  de onafzienbare 
wildernis onder  ons, met hare volkomen rust, geeft 
ons een overweldigenden indruk . Bijna worden wij 
door  een duizelingwekkend gevoel aangegrepen als wij 
in de diepte neerzien, waar  zich het e 
als een dunne zilverdraad voortkronkelt . e stilte 
heerscht overal en niet het geringste teeken van leven 
valt in het dal waar  te nemen. r  wat beweegt 
zich daaronder  langs den oever  van het riviertje , alsof 
het een mier  was? Zij n wij  in het land der  lilliputten ? 
Of wat zijn het anders voor  gestalten, die onze ver-
wondering wekken door  hare dwergachtige afmetingen? 
O ja, wij  dachten er  niet aan, dat wij  92 meter  hoog 
boven den bodem van het dal staan, cn terwij l wij  door 
onzen veldkijker  in de vermeende pygmeën zeer  een-
voudige toeristen herkennen, die naar  het dal zijn 
afgedaald om het ijzeren wonder  van beneden af te 
bezien, beginnen wij  nu eerst recht een idee te krijgen 
van de enorme hoogte van ons standpunt. n dc verte 
weerklinkt een dof gerommel en gedruis; een sterk 
door  het woud galmend gefluit geeft ons opheldering 
over  de oorzaak daarvan, en terstond daarop verschijnt 
aan den uitgang van het woud eene locomotief, die, 
snel de brug naderend, onder  hevig zuchten en snuiven 
een langen kolentrein voortsleept. Nu is de trein op 
de brug. t rollend gedruis neemt, steeds sterker 
wordend, een dieperen toon aan. t monster  snuift 
voorbij  , terwij l de grond onder  ons dreunt en toch 
nauwlijk s merkbaar  trilt . n weinige minuten is de 
lange trein ons voorbijgestoven en aan de tegenover 
liggende heuvelhelling weder  in het woud verdwenen. 
Onze kameraad, die met ijzerconstructies minder  ver-
trouwd is dan wij  en die, als onvrijwillig e getuige bij 
deze geïmproviseerde weerstandsproef, niet zeer  op zijn 
gemak was, bekomt nu van zijn schrik, en met een 
vcelbetcckenend lachje knik t hij  ons toe, waarmede 
hij  zijn nu meer  onbegrensd vertrouwen in het draag-
vermogen van de brug aan den dag legt. 

Volgen wij  nu het voorbeeld van de pseudo-pyg-
meën, door  in het dal een bezoek tc brengen. t 
is geen gemakkelijke taak, want dc hellingen van het 
dal loopen tamelijk steil af, en de wet van dc eenparig 
versnellende beweging zoekt zich bij  het dalen tc doen 
gelden. 

c spoorwegmaatschappij  stelt zich voor, binnen-
kort , tot gemak der  toeristen, een zigzagvormig pad 

' aan te leggen en in het dal een hotel te bouwen, 
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want reeds nu bezoeken wekelijks duizenden de Jumbo-
viaduct (zoo heeft het volk, naar  den door  Barnum uit 
den n zoölogischen tuin weggevoerden 
reuzenolifant, de hoogste brug der  wereld genoemd), en 
extra-treinen uit de naaste groote steden, zelfs uit 
Buffalo en New-York, zijn reeds lang tot regel ge-
worden. 

Eindelij k zijn wij  behouden beneden gekomen. 
Al s wij  aan den zoom van het riviertj e staan , zien wij 

naar  omhoog. Waarlijk , het was de moeite wel waard, 
den steilen heuvel af te klimmen, want de indruk is 
onbeschrijflij k grootsch. e slanke ijzeren zuilen schij-
nen ons toe tot bijna in den hemel te reiken. 
Al s stangen doen zich deze zuilen voor, als spinrag 
de sterke kruisstangen der  schoren, als filigraanwerk 
de lijnen der  sterke tralieliggers, wier  gewicht op vele 
tons gerekend wordt. Eerst als wij  naderbij  komen 
en ons overtuigen van de vertrouwen-inboezemende 
afmetingen der  onderste constructiedeelen, verdwijnt 
alle twijfel omtrent het draagvermogen, dat ons voor 
een oogenblik deed aarzelen. Terwij l wij  ons op een 
boomstronk nederzetten om van de vermoeienis van 
ons afdalen een weinig te bekomen, en terwij l onze 
oogen onwillekeurig steeds weder  naar  de hemelbrug 
zich verheffen, vertellen wij  onzen kameraad op zijn 
wensch, evenals den lezer, het volgende over  den man, 
wien de eer  toekomt, den schepper  van dezen won-
derbouw genaamd te worden, 't s een : 
Adolf Bonzano, die reeds voor  meer  dan dertig jaren als 
jongmensch uit Wurtemberg zich naar  de Vereenigde-
Staten begaf, waar  hij  zich eerst aan het machinevak, 
later  echter  aan den brugbouw wijdde, waarin hij  zich 
den hoogen roem verworven heeft, dien hij  nu geniet, 
als hoofdingenieur  en aandeelhouder  van het beroemde 
brugbouw-etablissement van Clarke, s &  Co. te 
Phönixvüle bij  Philadelphia. Vele der  reusachtige 
Amerikaansche bruggen , evenals het grootste deel der 
Newyorksche hooge banen, zijn naar  zijne ontwerpen, 
uit dit etablissement afkomstig. Zoo was het ook zijn 
ontwerp, dat door  de met het onderzoek naar  de in-
gezonden plans voor  de t belaste inge-
nieurs der  Eriebaan , voor  het beste en meest practische 
verklaard werd, waarop de e der j 
aan zijne firma de uitvoering van den bouw opdroeg. 
Op 15 r  1881 werd de uitvoering der  detail-
werken, berekeningen en teekeningen door  de inge-
nieurs van het etablissement begonnen, weinige dagen 
daarna reeds de eerste parti j  ijzer  daarvoor  gewalst 
en op 28 Apri l 1882 ging de eerste zending klaar-
gemaakt materiaal van Phönixvüle naar  de bouwplaats. 
O]) 10 i werd met het opstellen van het ijzerwerk 
op de intusschen voltooide steenen pijler s begonnen 
en op 1 September  was de viaduct gereed voor  het 
spoorwegverkeer, dus in nauwlijk s meer  dan 3'/, 
maand sedert het begin der  opstelling, en in 8  maand 
sedert den aanvang der  bureau-werkzaamheden. 

Opmerkenswaardig is nog, dat tot het opstellen 
volstrekt geen stelling, zelfs geen ladder  gebruikt 
werd, want daar  de torens bij  verdiepingen werden 
opgericht, dienden de onderste verdiepingen als stel-
lingen voor  de daarboven liggende verdiepingen. e 
constructiedeelen werden door  eenvoudige hijschtoe-
Stellen, uit masten bestaande, die aan de zuilen van 
de reeds voltooide verdiepingen vastgeschroefd werden 
cn aan hunne topeinden hijschblokken droegen, opge-
trokken en door  de monteurs gesteld en vastgeschroefd. 

Al s beweegkracht voor  deze hijschtoestellen dienden 
vier  stoomwerktuigen, die op verschillende plaatsen 
van het dal werden opgesteld, en al naar  den voort-
gang van het werk van standplaats veranderden. Tot 
het monteeren van de zware tralieliggers op de torens 

diende een reuzenkraan, die bovenop de rijbaan be-
vestigd was en met het werk van toren tot toren voor-
uitgeschoven werd. 

e werklieden klommen deels aan de zuilen, waarbij 
hun de klinkbouten der  flenzen tot steun der  voeten 
voortreffelijke n dienst bewezen, deels aan de steeds 
twee aan twee aangebrachte overhoeksche stangen der 
schoren op cn af, waarin zij  spoedig eene bewonde-
renswaardige, bijna aapachtige vlugheid verkregen. 
Een bijzonder  dwaas gezicht leverde het tooneel op, 
dat 's middags en 's avonds bij  het eindigen van het 
werk zich voordeed. Zoodra daartoe het signaal met 
de stoomfluit weerklonk, zag men de werklieden, wier 
getal soms meer  dan honderd bedroeg, bij  massa's 
aan de diagonaalstangen der  in aanbouw zijnde torens, 
steeds zigzagswijze, van verdieping tot verdieping naar 
beneden glijden, waarbij  zij  de negentig meter  in min-
der dan een minuut aflegden. 

Opwaarts ging het wel zoo snel niet, doch in den 
regel waren daartoe slechts vier  of vij f minuten toe-
reikend. 

Om ten slotte nog eene interessante vergelijking 
tusschen steen- en ijzerconstructie tc geven, verwijzen 
wij  naar  den in bovengenoemd artikel in no. 40 der 
Gartculaube door  tekst en afbeelding verduidelijkten 
Göltzschthal-viaduct op de Saksisch-Beiersche Staats-
baan, die zeker  aan velen onzer  lezers niet onbekend 
is. e is 579 meter  lang en 87 meter  hoog boven 
den dalbodem. c t is 46 meter  langer 
en 5 meter  hooger. Aan den bouw van den eerste, 
die uit graniet en tegels is gemaakt, werden 6 jaren 
en aan dien van den laatste met inbegrip van alle bu-
reauwerken slechts S'/.j  maand besteed. 

e kosten van den eerste bedragen 7 millioen 
mark, die van den laatste slechts een zesde deel 
dezer  som, namelijk 275,00» dollar. 

n elk geval moet daarbij  in aanmerking geno-
men worden, dat dc Göltzschthal-viaduct twee-spoors, 
de t daarentegen slechts één-spoors ge-
bouwd is; maar  toch zoude een tweede spoor  de kos-
ten van den laatste nauwlijk s met de helft verhoogd 
hebben, hetgeen altij d nog maar  het vierde gedeelte 
van dc eerstgenoemde som zou uitmaken. 

Verr e zij  het evenwel van ons, door  deze vergelij-
king op het karakter  van het groote Saksische bouw-
werk te willen afdingen , dat steeds tot de belangrijkste 
uitvoeringen van het ingenieurswezen zal behooren. 

t was ons slechts te doen om de voordeden 
aan te toonen van het ijzer, dat tot zulke doeleinden 
zich zoo uitmuntend laat gebruiken. 

Tot het bouwen van een steenen viaduct zou de 
Ericbaan-maatschappij  nooit besloten hebben, niet al-
leen om de groote kosten, maar  nog meer wegens 
den tijdroovenden bouw. 

e toepassing van ijzer, als constructiemateriaal, 
loste het vraagstuk in allen deele op de gunstigste 
wijze op. 

d behoort de tegenwoordige tij d tot het ijze-
ren tijdper k en de steenbouw zal wellicht spoedig nog 
slechts tot het verleden gaan behooren, vooral in het 
land, dat een zoo uitgebreid veld opent voor  den 
moedigen ondernemingsgeest, in de met reuzenschreden 
zich ontwikkelende Nieuwe Wereld. 

E . 
, j  de gemeentewerken zal een hoofdopzichter  wor-

den aangesteld. Burgemeester  en Wethouders dragen voor  die 
betrekkin g voor  den heer  G. , opzichter  bij  die werken. 

. Niet minder  dan 46 sollicitanten hebben zich 
aangeboden voor  dc betrekking van gemeentebouwkundige, 
waaraan een jaarlijksc h salaris is verbonden van 1400. 
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. Op de voordracht voor  de 
benoeming tot directeur-boekhouder  der 
gasfabriek zijn geplaatst de heeren: . . 
Andriessen, directeur  der  gasfabriek te 
Bolsward: J. . G. van der  Weiden, ad-
ministrateur  te m en G. . h 

n de , agent te 's . 

. 
n het slot van het artike l e -

kunst in Weenen"  komen eenige drukfou -
ten voor, als: 

Bladz. 313, 2de kol., regel 14v. b. staat: 
pauxamen lees: pas fameux. 

Bladz. 314, iste kol., regel 9 v. o. staat: 
achtkotkiiren lees: rechthoekigen. 

Bladz. '314, 2de kol., regel 9 v. b. staat: 
tweede lees: vierde. 

Bladz. 315, 2de kol. , regel 6 v. b. staat: 
tot den vreemde lees: tot ons verleden. 

. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
brjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne  voor . -

. kers, alles tot de minste prjjzen . 
Prospectussen met proeven van bewerking, 

worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 
e heer . (i. B Oz., te Am-

sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Phetollllmgraplile , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . J . . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2dni 3den en 41 n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N cn Stalen 

N 
- en , enz. 

levert prim a kwalitei t grove E 
- en E , tot concurre-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 
A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Vertegenwoordiger  der  Ceramiek- en 
Cementtegelfabriek. 

Verders specialiteit in: 
n - en Fabrieksramen. 
n en n . 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel liilljjke r  en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aannraag. 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
S ) 

Op g den 11J  September  1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te utrecht, 
van: 

Bestek No. 79. 
t leveren van stalen spoorsta-
ven, stalen lasch- en onderleg-
platen en ijzeren haak- en 
schroefbouten. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens art. 21 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 22"' ° Augustus 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  Ch. N te laiik, en 
is op franco aanvraag aan genoemd Centraid-
bureau (afd. Weg en Werken) te bekomen, 
tegen betaling van ƒ 0 . 6 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Utrecht, den 20" ,n Augustus 1883. 

E 
. 

 EN S der 
Gemeente  zjjn voornemens op -
dag den 11 September  1883, des voormiddags 
ten 12 ure, in het Gemeentehuis aldaar, in 
het openbaar  aan te besteden: 

t bouwen eener  en 
O in 

de buurtschap , ge-
meente . 

e besteding geschiedt overeenkomstig Art . 
30 van het bestek. 

Bestekken en teekeningen liggen ter  lezing 
in de logementen : te Neede bjj , 

, T E N N en ; te
bergen bjj ; te Zul/dien bij -

; te Qroenlo -
; te Wintersmjk bjj ; 

te Jatten in het n ; te o 
bjj i te  bjj ; 
te Bonabt bij ; alsmede ter  Se-
cretarie der  Gemeente Neeiie, alwaar  bestek-
ken en teekeningen op franco aanvrage tegen 
overzending van een gulden en vytti g cent 
zjj n te bekomen en verdere inlichtingen wor-
den gegeven: terwij l aanwjjzing in loco zal 
plaats hebben, op den dag der besteding des 
voonniddags ten negen uur. 

Neede, den 2S Augustus lvs:i. 
, A NT , Burgemeester. 

T E N , Wethouder. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VIL DE TRAVERS. 

 3. J P . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of byj  den r 

. G. . , Beekstraat F. 02, te Arnhem. m TOAT aw 

Xe  W. PATON

s &  Fabriekanten, 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming éi Ventilatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

n van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktocstcllon en Wasch-
inriohtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

. 
Op Zaterdag 1 September  a. s., te 1 uur . zal 

in het s  fjeeuic, te Am-
sterdam, worden Aanbesteed: 

t sloopen van  Pakhuizen, ge-
legen aan het Oedempte Spui, 
en het daar  ter  plaatse bouwen 
van TWE E . 

Bestek en Teekeningen zijn a /'  2.50 te ver-
krijge n aan de Stoomdrukkeri j  van -

N k , N. Z. voorburgwal, 
te Amsterdam, van af Zaterdag 1 Sept. cn 
liggen ter  visie in genoemd . 

n worden verstrekt door  den 
Architect .1. . T. , -
wal 00, te Amsterdam. 

NB. s van het Bestek inet Teeke-
ningen van de vroeger  geannonceerde Aan-
besteding kunnen, tegen inlevering daarvan, 
een nieuw Exempl. kosteloos in ontvangst 
nemen. 
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J. . BACON &  C°. 
, aannemers van verwarming en ventilatie. 

N i e u we vaa r t , 10 
. 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en bcgrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

 & ,  £ 
 BOC  Frères,

,  &  C". . E £ 
a» f 

g E T & o „  g 
Oostzeedijk 24S,

 Wj j  makel heeren Architecten, s enz, opmerkzaam op de Tentoonstellings-
1 étalage te Amsterdam van de Firm a . S te d 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 
N van gegolfd staalblik en van hout. 

Toegepast door  de n , de e Tr.unweg-
, de n Architecten .1. A.  te Hl ft,  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. & P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
S . 

Op g den 11'  "  September  1883, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bjj  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek N». 80. 
t leveren van stalen spoorsta-

ven, stalen lasch- en onder-
legplaten en n haak- en 
schroefbouten. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens Ar t 21 van net Bestek. 

t Bestek ligt van den 22*""  Augustus 
1883 ter  lezing aan het Centraalbureau bjj 
de e n en aan het bureau van den 

r r  Ch. N te
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
traalbureau (afd. Weg enWerken) te beko-
men , tegen betaling van f 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den Sectie r  voornoemd. 

Utrecht, den 20"" ° Augustus 1883. 

(bekroond met a te Amsterdam 1S82). 
en andere S met inwendige luchtverwarining . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E , 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé5 van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
'uistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 
O. Z. Voorburgwal li) , 

. 
. . 

 .usances, 
n baken, 

'l i Zl.|lielJ., 

n behouwen, 

(iegalv. n 

Emmers. Tobben. 

Vraao.1 Catalog, f B * « i «  * «

N E . , 

Van der Jjinden &  Go. 
( . a l t . op

Zuinigheids-

s , Niet aangroeien-
de cn roestwe 
rende Verven. 

VAN 

, 

-
en andere 

N 
voor , N 

S , enz. 

, 

J , 
N V A N 

S A 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickers traat 
. 

S N &  C133. 
AVENU E  27. 

. 
A T TE STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2: verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

G 
VAN 

G r e t o o u w e n . 

Advies en Aanleg door 

Amsterdam, t 574. 

e n op . 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

S n en 
Zuid-Oosten. 

Op g den l l l n September  1883. des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen by de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. 81. 
t leveren van stalen spoorsta-

ven, stalen lasch- en onder-
legplaten en ijzeren haak- en 
schroef bouten. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrij -
ving, volgens Art . 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2i"'°  Augustus 
1883 ter  lezing aan het Centraalbureau bjj 
de e n en uan het bureau van de 

n s J. . . P 
te Nijmegen en . J . V A N  UZutf— 
en is op franco aanvraag aan genoemd Cen-
traalbureau lafd. Weg en Werken) te beko-
men, tegen betaling van / O . B O. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (afd. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

Utrecht, den 20"' » Augustus 1883. 

. 
Centrifugaal pompen en Stooniheijeii 

T E F en TE . 
n - en Brugconstructiën. 

V . 

t by G. W. van de Wiel &  te . 
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l ^ ^ Q c m

r  F. W. V A N T . 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : TAN , 

(\ li . S S en A. \Y. \V E  SS , 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den '̂''-Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertenliün aan het Bureau van  Opmerker, 
 ïriekoningenstraat N°. 28 te Arnhem. 

.W.W. 
T /'2.25 per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

...oruitbetnling en franco toezending van dit bedrag; voor  het bttitenland 
ƒ .50 en C — , bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

2°. 
3"-
4" 
5"-
6". 

n n wordt bericht: 
a. dat de 8o8ste Vergadering zal gehouden wor-

den Woensdag den 5" 11 September, des avonds te 8 
uren precies, in n Stroucken alhier. 

e agenda voor  die Vergadering is: 
1". n en voorstellen van het Bestuur; 

Voorstellen van nieuwe ; 
Bijdrage van den heer  E. Cuypers; 

; 
Uitschrijvin g Algemeene Prijsvraag; 

g der  Buitengewone Prijsvraag voor  een 
Buitenverblijf . 

 Tengevolge van de uitbreidin g van het Genoot-
schap en de daaruit voortvloeiende meerdere werkzaam-
heden van het Bestuur, wordt voorgesteld: dat de Ver-
gadering van den lollen September  a. s. besluite, het 
aantal Bestuurderen met één te vermeerderen. 

t voorstel wordt gesteund door  het vereischte 
aantal leden. e verkiezing zal plaats hebben op 
bovengenoemde Vergadering. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

(A.etA.) E EN G N . 
t was op den morgen van den eersten Pinkster-

dag dezes jaars dat ik , vroeger  dan gewoonlijk ont-
waakt, door  het schoone r  tot een wandeling 
werd uitgelokt, en daar  ik reeds lang het voornemen 
had gekoesterd, weder eens oen paar  schetsen te ma-
ken , stak ik mijn schetsboekje bij  mij . 

s de met jong groen getooide grachten, die nog, 
half dommelende in den morgenneveï, een bekoorlijk 
schouwspel aanboden, dwaalde ik , en bereikte 
den Schreierstoren, dat eerwaardig overblijfsel van Am-
sterdam's voormalige versterkingen. Juist was ik ver-
diept in de beschouwing van de prachtige vergezich-
ten , die zich, zoo aan de zijde van de Gelderschekade 
a)s van de , vertoonen, en waar  hier  het elegant 
silhouet van den Zuiderkerkstoren, ginds de doorluch-
tige spits van de Oudekerk den blik boeit, toen een 
driemaal herhaald gefluit mij  opmerkzaam maakte , dat 
de stoomboot naar  Nieuwendam vertrok. 

Plotseling ontwaakte bij  mij  de begeerte, eens een 
tochtje op het frissche J te maken, en weldra was ik 
aan boord. Na het ruime sop bereikt te hebben, ge-
noot ik van het nooit genoeg geprezen panorama, dat 
de Amstelstad van de e oplevert, en spoedig stapte 
ik te Nieuwendam aan wal. k was in Waterland. 

Wie nooit te Nieuwendam geweest is, behoeft daar 
niet heen tc gaan om kunstschoon te zoeken. Toch 
zal het dorpje op hem, die nooit Waterland be-
zocht , een eigenaardigen indruk maken. t is, als 
alle Watcrlandsche dorpen , langs een dijk gebouwd, zoo-
dat er  maar  één straat is, en die straat, slechts aan ééne 
zijde met houten huizen van één verdieping hoog bezet, 
is nog niet eens bijzonder  lang. e huizen zijn, naar 
Waterlandsch gebruik, lichtblauw, lichtgroen of zacht 
violet geschilderd, wat een zeer  eigenaardigen indruk 
teweegbrengt. t meest bezienswaardige van Nieuwen-
dam scheen mij  een in aanbouw zijnd koopvaardijschip, 
dat een gunstig getuigenis aflegt van de welvaart der 
plaats. 

s den dijk voortwandelcnde, bereikte ik Schel-
linkwoude, door  zijn sluizen , zijn stoomgemaal en zijn 
afsluitdij k vermaard. t dorp gelijkt zoo sprekend 
op Nieuwendam, dat men bijna geen onderscheid kan 
waarnemen , en ik vertoefde er  clan ook niet lang, daar 
een kolossale torenstomp, meer  landwaarts in, mijn 
aandacht tot zich trok . 't Was de toren van het dorp 

. (Zie de schets.) 
Vroeger  moet dit dorp zeer  aanzienlijk geweest zijn, 

want de toren is ongeveer  10 . in het vierkant, en 
de kerk, in het begin van de achttiende eeuw afgebro-
ken , en toen door  de thans bestaande vervangen, had 
eveneens kolossale afmetingen. l zekere beschei-
den ontbreken, komt het mij  toch voor, dat de toren 
uit het laatst der  15e eeuw dagteekent, althans de 
laat-Gothische vormen geven tot dit vermoeden aanlei-
ding. e toren is geheel van baksteen. O]) de hoe-
ken der  steunpijlers en rondom het ingangsportaal zijn 
afwisselend stukken witte steen aangebracht. Een sier-
lij k laat-Gothische kruisbloem, krabben en consoles, 
waarop vroeger  waarschijnlij k heiligenbeelden stonden, 
alles van witte zandsteen uitgevoerd, doch tamelijk 
verweerd , strekt dit portaal tot sieraad. Aan de noord-
oostzijde van den toren is een traptoren aangebouwd, 
die door  vensters als schietgaten verlicht wordt. Som-
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migc steunbeeren zijn door  sierlijke, op hun kant ge-
stelde fialen versierd. Op den noordwesthoek van den 
toren staat een stang met windwijzer. 

Na een blik geworpen te hebben op het , 
een niet onaardig 17e-eeuwsch gebouw, prijkend e met 
de gulden spreuk 

begaf ik mij  naar  ccn herbergje, om wat uit tc rusten 
van de vermoeienis. n de gelagkamer, nog naar  aarts-
vaderlijken trant met matten stoelen, komforen, pij -
penrekken cn ccn Friesche hangklok gestoffeerd, trof
ik slechts één gast aan, die mij  verhaalde, dat hij 
schipper  was , en op weg naar . r 
dc man heel aardig wist tc praten, verzocht ik , hem 
tot m te mogen begeleiden , wat hij  gaarne 
toestond, doch met de waarschuwing, dat het een flinke 
wandeling was. 

Welgemoed begaven wij  ons opweg. k zou alleen 
den weg niet gevonden hebben, want hij  ging meest 
dwars door  weilanden, die door  zeer  primitiev e draai-
bruggetjes met elkander  in gemeenschap stonden. Op 
dezen landelijken tocht trof ik in mijn schippersgast een 
gezellig reisgenoot. j  was van alles op dc hoogte, 
en schepte zeer  veel vermaak in het redeneeren over 
allerlei politieke onderwerpen, waarbij  het mij  bleek, 
dat hij  tamelijk geavanceerde denkbeelden was toege-
daan , wat ik bij  iemand van zijn soort niet verwacht 
zou hebben. 

s , een dorpje, dat hoegenaamd niets 
belangrijks vertoont, kwamen wij  aan den -
len, een kolossaal stoomgemaal, dat dient om Water-
land van het overvloedige water  te bevrijden. Wij 
waren nu op den zeedijk en mijn schipper  zeide mij , 
dat wij  nu maar  aldoor  dien dijk hadden te volgen , om 

m te bereiken. e Zuiderzee was zeer 
kalm , cn tal van stoombooten en jachten voeren voorbij , 
wat mijn reisgenoot aanleiding gaf, zeer  veel wetens-
waardigs over  de scheepvaart, waarin hij  specialiteit 
was, mede te deelen. t doet mij  leed, dat ik het 
meeste vergeten heb, anders kon ik er  nu ook wat van 
vertellen. 

Ter hoogte van Uitdam kregen wij  het eiland ] 
n in het gezicht, en ik dacht toen, dat - J 

nikendam al zeer  dicht in de nabijheid was. k had ] 
echter  buiten den waard, of liever  buiten de Goudzee, 
gerekend, want deze doet den dijk zulke fantastische
bochten beschrijven, dat ik meer  dan ooit overtuigd 1 
werd van de juistheid der  bewering van mijn vroegeren 
leeraar  in de mathesis, „dat de rechte lij n dc kortste 
weg tusschen twee punten is." 

Omstreeks halfelf kwamen wij  tc m 
aan, en na een hartelij k afscheid van mijn reisgenoot 
genomen tc hebben, dwaalde ik dc stad in. 

m was voorheen de vijfde der  stem-
mende steden van het Noorder-kwartier , en de zestiende 
in rang der  steden van geheel . n de 12e 
eeuw werd m gesticht door  de monniken 
van het klooster e bij , die 
ook een klooster  op het eiland n bezaten. n 
een handvest van Johan van Persijn, r  en r 
van Waterland, gegeven in 1273, wordt reeds gespro-
ken van den k der  Paapen", waarmede -
kendam bedoeld wordt. e eigenlijke naam komt eerst 
voor  in een handvest van Graaf Flori s V , van 1288. 
n 1355 kreeg m van g Willem de 

stedelijke rechten, cn voerde toen het wapen, dat 
thans nog gebezigd wordt, nl. ccn monnik, met een 
knods op den schouder, in een zilveren veld, met 
twee griffioenen als tenanten. n 1426 werd de stad 
door  de , in 1491 door  het kaas- en brood-

volk ingenomen. n 26 Juni 1572 koos -
dam de zijde van den Prins van Oranje. 

Ziehier  wat dc geschiedboeken ons merkwaardigs 
omtrent m mededcelen. e stad was 
vroeger  aanzienlijker  dan thans, daar  de haven zoo-
goed als onbruikbaar  geworden is. 't s geheel, wat 

i d  noemt. 
m is zeer  schilderachtig gelegen te-

midden van zwaar  geboomte, waarboven de kerk-
toren uitsteekt. e kerk ligt niet middenin de stad, 
maar  aan den westelijken uithoek. Eertijds was zij 
aan den . Nikolaas gewijd, en volgens Thirio n was 
zij  in 1412 nog niet volbouwd, wat door  de stijl -
vormen niet weersproken wordt. e kerk heeft drie 
even hooge schepen, die door  slanke ronde pijler s 
van elkander  gescheiden worden. t middelschip 
eindigt in een absis, die de drie zijden van den acht-
hoek als grondvorm heeft (zie de schets). n kruis-
schip wordt niet aangetroffen, en de zijschepen hebben 
groote vensters in de eindgevels, die ten deele dicht-
gemetseld zijn. Aan de noordzijde, naast het portaal, 
is in de zeventiende eeuw de kosterswoning aangebouwd 
(zie de schets), die met haar  afwisselend roode en 
witte steen een alleraardigst effect maakt, en eens 
schilders penseel waard is. e kerk is geheel in bak-
steen , spaarzaam met zandsteen georneerd, uitgevoerd, 
en de toren heeft veel overeenkomst met dien van 

. 
e koster, een gemoedelijk man , was zoo welwillend 

mij  het inwendige van de kerk te laten zien. Aan-
stonds werd mijn oog getrokken door  het gesneden 
eikenhouten koorhek, dat, hoewel onder  een dikke 
verflaag bedolven, zeer  fraai is (zie de schets). t 
dagteekent, evenals de meeste gesneden koorhekken, 
als die van m , Naarden en , uit het 
begin der  zestiende eeuw. t heeft een treffende 
overeenkomst met dat van , en het rijk e 
maaswerk , boven de balusters aangebracht, is, op kleine 
bijzonderheden na, hetzelfde. Zouden wij  hier  met 
werk van denzelfdcn kunstenaar  te doen hebben ? e 
naïeve vermenging van e e en 
laat-Gothiek maakt een allerbekoorlijkst effect, wat 
vooral is waar  te nemen aan de hoofdpijlers , met nissen 
voor  heiligenbeelden bestemd, voorzien, en ware 
meesterstukken van compositie. e balusters zijn allen 
verschillend, en fijn  gesneden. e paneelen van de 
borstwering, ook allen verschillend, zijn wat grover 
behandeld, hoewel ze door  het verwijderen der  verflaag, 
zeker  beter  tot haar  recht zouden komen. k vroeg 
den koster, of hier  wel eens menschen kwamen om 
dat hek te zien, waarop hij  mij  antwoordde, dat jaren 
geleden de toenmalige s er  geweest waren. 
Al s de g 't zich niet aantrekt, geloof ik niet, 
dat ooit de verf van 't koorhek verwijderd wordt. 

c kerk bevat verder  een goeden n 
preekstoel met doophek en banken, en keurige koperen 
luchters uit denzelfdcn tijd , die, naar  ik hoop, daar 
lang zullen blijven hangen als gedenkstukken van tien 
goeden smaak cn den degelijken zin der  vaderen. t 
koor  wordt als bergplaats gebezigd, en vooral dc vloer 
is, waarschijnlij k door  het inzakken der  graven, in 
een slechten toestand. Verscheidene goede grafstcenen 
zijn aanwezig, doch de meesten zijn zeer  uitgesleten. e 
koster  wecs mij  een zerk met het raadselachtig opschrift: 

. G. S. . . Geweest 

. . B. S. W. . . , 
hetwelk hij  aldus verklaarde: 

't Was zeker  het graf van een in zijn tij d vermaard 
grappenmaker. 
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Zeer  merkwaardig is verder  de in de -
damsche kerk aanwezige doopvont (zie de schets), in 

e vormen zeer  smaakvol gehouwen. e 
overgang van het achtkant in het rond, en de onder-
steuning van het eigenlijke bekken zijn even eenvoudig 
als effectvol. Jammer dat aan eene zijde een groot 
stuk van den vont afgebroken is. Gelukkig is het 
nog bewaard , en het ware zeker  noodig, dit oud ge-
denkstuk te herstellen. Behalve den doopvont te -
woud , geloof ik niet, dat men in geheel Noordholland 
iets dergelijks vindt. t komt mij  voor, dat deze 
vont afkomstig is van de monniken, eertijds op het 
eiland n gevestigd, daar  hij  veel ouder  is dan 

m zelf. 

k nam een paar  schetsen van 'tgeen me merk-
waardig toescheen, en tegen één uur  ging ik in de na-
bijgelegen e een hartsterking gebruiken. k trof 
daar twee jongelieden uit Parijs, die een tochtje door 
Nederland deden , en begcerig waren het eiland n 
te gaan zien. Zelf had ik ook nog nooit dat eiland 
bezocht, en wij  besloten een schip te huren om onzen 
tocht te ondernemen. 

Op weg naar  dc haven, kwamen wij  nog langs het 
s (zie de schets), welks pittoreske toren, 

Speeltorcn genaamd, uit het laatst der  16e eeuw, ik 
schetste. e torenspits is van dezelfde soort als men 
bv. te Alkmaar , , Amsterdam, Gouda enz. 
aantreft. k zou gaarne eens al die torens op één 
blad afgebeeld zien, om te kunnen doen uitkomen, 
hoeveel variation op één thema hier  te vinden zijn , 
allen even interessant. 

m biedt tal van schilderachtige punten 
aan, daar  het door  verscheidene grachten doorsneden 
wordt , die door  bruggetjes overwelfd worden, waarin 
mijn Fransche kennissen bijzonder  behagen schepten. 

e tocht naar  het eiland n was zeer  genoeg-
lijk . Wij  lagen in ongedwongen houding op het dek , 
en werden door  de frissche bries alleraangenaamst 
gewiegd. Een der  tochtgenooten, een h muzi-
kant , die door  den schipper  tegen een kleine ver-
goeding was medegenomen , daar  er  juist kermis op 

n was , scheen echter  niet bestand tegen het 
schommelen en werd krijtwit . Gelukkig kwam het 
niet tot feitelijkheden. 

n is wel het belangwekkendste plekje van ons 
geheele vaderland. k geloof niet , dat ergens het 
onvervalschte type zoo goed bewaard is gebleven als 
daar. e mannen zijn reuzen met blond haar, cn de 
vrouwen , vooral de jonge, hebben een teint, dat menige 
stadsdame haar  zou benijden. e wijde broeken en 
gekleurde doeken der  mannen, de veelkleurige kostu-
mes der  vrouwen, die aan wederszijde van het gelaat 
een hangende krul , en daartusschen „poneyhaar"  dra-
gen , 't is alles karakteristiek. 

Wi j  begaven ons landwaarts in, en werden door  dc 
vriendelijk e bevolking met hartelijkhei d verwelkomd. 

j  een familie vroeg men ons zelfs ten eten. A l de 
huizen, waar  wij  binnentraden, waren zooveel schilde-
rijen , en n is, dunkt mij , een dorado voor  schil-
ders. Prachtige gesneden kasten, meest uit dc 17e 
eeuw, fraai , antiek huisraad, ja wat niet 
al zagen wij  daar. Wij  wenschten gaarne, als herin-
nering aan ons bezoek, een bordje van h 
te koopen , maar niemand was te bewegen , iets der-
gelijks af te staan, 't Waren allen familiestukken. 

Fraaie gebouwen heeft n niet; kerk en school 
zijn doelmatig, maar  niet mooi. Toch zou ik wel 
gaarne eens een kerkdienst bijwonen; al die lieve -
ker  meisjes bijeen te zien, moet een interessant schouw-
spel wezen. k geloof, dat tie jaloezie de s 
weerhoudt, hun beautés mede te nemen als zij  van hun 

eiland naar  Amsterdam gaan. Althans men ziet daar 
nooit de beste exemplaren. Anderhalf uur  vertoefden 
wij  o]) n , en gingen toen weer  scheep naar -
nikendam. 

Van m naar  Edam is een goed uur  gaans, 
en daar  het in de e gebruikte dejeuner  ons juist 
geen hoogen dunk had gegeven van hetgeen daar  als 
diner  te verkrijgen zou zijn, wilden wij  te m ons 
maal gebruiken. h dit was mis. Te Edam aan-
gekomen, en aan het voornaamste hotel afgestapt, bleek 
het ons, dat daar  niets te krijgen was dan oudbakken 
brood en kaas, waaraan wij  ons terdege tegoed deden, 
vooral mijn Fransche vrienden, die met hun beiden 
zeker  twee derden van de kaas consumeerden. 

s gesterkt, gingen wij m eens rond. m 
is betrekkelijk geen oude stad. n een handvest van 

g Albrecht van Beieren, gegeven in het jaar 
1401 , wordt het eerst gewag gemaakt van een dam, 
die de Waterlanders over  de e gelegd had-
den. e dam, de , werd de oorsprong der 
stad. Bekend is m door  de n , die in het 
begin der  vijftiende eeuw door  eenige melkmeisjes in 
de Purmer , toen nog een meer, gevangen werd cn 
naar  Edam gebracht, vanwaar  zij  naar m ver-
voerd werd. Tegelijk met m koos ook 

m de Staatsche zijde. n Februari 1602 sloeg de 
bliksem in den Edamschen toren, waarbij  niet alleen 
de kerk, maar  ook tal van huizen verwoest werden. 

Edam heeft, wat algemeen aanzien betreft, veel 
overeenkomst met . e grachten, 
bruggen en boomen vormen een zeer  pittoresk geheel. 
Ons eerste bezoek te Edam gold de kleine of -
kerk , eertijds tot een begijnhof behoorende (zie de 
schets), 't s een kerk met twee naast elkander  lig-
gende schepen, door  slanke laat-Gothische zuilen ge-
scheiden , en zeer  bouwvallig. Zij  wordt niet geres-
taureerd, maar  men was tijdens mijn bezoek juist bezig, 
cr  de noodige stellingen in te plaatsen om haar  . . . . 
af te breken, daar  de Edammers meenden, aan ééne 
kerk genoeg te hebben. n zeide mij , dat het plan 
was, den toren te laten staan , en op de plaats waar  de 
kerk gestaan had een school te bouwen, 't s te ho-
pen, dat men bij  de afbraak althans een deel der 
kerk zal laten staan, want de toren is te slank om ge-
heel geïsoleerd te wezen. Zooals de schets doet zien, 
staat hij  midden voorliet zuidelijk schip. t onder-
deel is van baksteen en met maaswerken versierd. e 
galmgaten zijn niet twee aan twee aangebracht, maar 
afzonderlijk , zoodat zich daarnaast een soort van nis 
bevindt. Boven een rondbogenfries is een balustrade, 
die vroeger  waarschijnlij k betere vormen vertoonde. 

e bekroning van den toren wordt gevormd door  een 
spits van bergsteen, in de verte herinnerende aan die 
van tie Bakenesserkerk te , doch veel eenvou-
diger  opgevat. n zeer  goed effect maken de vierkante 
steunbeeren, hoogerop in op den kant gestelde over-
gaande , die vroeger  waarschijnlij k in fialen eindigden, 
en waarboven een bekroning geweest zal zijn in den 
bekenden tulpvorm, later  door  de thans daarop ge-
plaatste vervangen 

t tweede gebouw, dat wij  een bezoek brachten, 
was de Groote kerk, allerliefst tusschen groen gele-
gen. n 1602 werd deze kerk grootendeels door  brand 
verwoest, doch het schijnt, dat het muurwerk in ta-
melijk goeden staat bleef: immers de aanbouw aan de 
zuidzijde is nog in de oorspronkelijk zestiende-eeuw-
sche vormen. e kerk is evenals die te -
dam uit drie naast elkander  gelegen schepen samenge-
steld , met een zelfde koorsluiting als daar, maar  men 
vindt hier  daarenboven een kruisschip. 

e kerk was oudtijds aan den . Nikolaas toege-
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wi jd , en haar  aanzienli jke grootte wijst op den b loe i, 

dien E d am voorheen kende. Behalve eenige banken 

ui t de zestiende eeuw, eenvoud ig, doch goed van vo rm , 

maar  helaas door  een d ikk e verflaag bedekt, is het 

schoonste sieraad van de ker k de geschilderde ven-

sters , ui t het begin van de 1 yc eeuw, die echter  zoo 

gehavend z i jn , dat men ze niet meer  kan herkennen. 

l zij  natuurli j k niet op é én lij n met die van G o u da 

gesteld kunnen worden, zij n er  toch vri j  goede bij . 

E l k e e stad heeft daar  een glas gegeven, 

terwij l ook de verschi l lende gi lden cr  ieder  een gaven. 

k vroeg den koster, of er  wel iets tot herstel van die 

glazen gedaan w e r d, doch zijn antwoord luidd e ont-

kennend. e aanbouw aan de zuidzi jde, die ik in 

mij n schets afbeeldde , is zeer  pittoresk. t trapto -

rentj e met zij n origineele a fdekk ing, niet middenin 

den gevel geplaatst, de ri jk-georneerd e topgevel, dc 

ingang met de elegante nissen daarnevens, de kruis -

kozi jnen, de afwisseling van rood en wi t , het vorm t 

alles een alleraardigst geheel. 

N a nog een kleine wandel ing door  dc stad gemaakt 

te hebben, die e r, door  de avondzon ver l icht , aller-

vriendeli jks t u i tzag, en mij n Franschen makkers telkens 

schilderijen van V a n der r  van t of van A lbe r t 

C u y p in her innerin g bracht , begaven wij  ons te zeven 

uren aan boord van een stoomboot, d<e ons langs het 

kanaal naar  Purmerende bracht . 

k weet mij  niets aangenamers voor  te stel len, dan 

een dergeli jk e vaart langs een h kanaal op een 

lieflijke n . e prachtige zoneffecten, waaraan 

onze oude e schi lderschool zoo rij k was, ge 

kun t zc naar  hartelust bewonderen; boomgroepen zoo 

gr i l l i g als slechts een t ze kon wenschen; vee 

dat een Potter  naar  't pensee! zou doen gr i jpen ; land-

bewoners die een Jan Steen stof tot nieuwe tafereelen 

zou geven; wazige verschieten , zooals Jan van G o y en 

ze zoo gaarne afbeeldde — ge kun t ze allen waarnemen , 

en mij n Fransche makkers, beter  bekend met onze oude 

meesters dan velen van ons, zij  raakten in ver rukk ing , 

tot niet geringe verwonder ing onzer  flegmatische me-

dereisgenooten, die maar  niet begrepen waar  die 

„ v r e e m d e snoeshanen"  het zoo dru k over  hadden. 

T o en wij  Purmerende met de boot verlieten, kwam 

juis t de maan o p, en aangenaam keuvelend zaten wij 

op het d e k, vol van hetgeen wij  genoten hadden; en 

met het v u u r , den G a l l i ë r s e igen, prezen mij n makkers 

het kleine Neder land, dat zooveel schoons bevat. E n 

toen ik dat hoorde, dacht i k aan dc duizenden landge-

noo tcn, die dat alles meest gedachteloos voorbi jgaan, 

en hoe men dikwij l s zelfs daaronder  zeer  beschaafde 

aantreft , die geen oog hebben voor  het schilderachtige, 

dat ons vader land te zien geeft. 

T e Ams te rdam g e k o m e n, nam ik hartelij k afscheid 

van mij n hoffelijk e Fransche vr ienden, en toen ik naar 

hui s g ing nam ik de overtu ig ing mede , dat ik mij n 

eersten Pinksterdag nutt i g besteed had. 

Amsterdam, A u g '83. A .

( A . et A . ) G 

J 

X . 

Twee maal per  week wordt door  de heeren J . . 

A . E . de V r ie s en E . C . de V r i e s , A . C . Cramer en 

. W . van der  V a l k les gegeven op de Teekenschool 

der j  F e l ix , in g en -

teekenen. 

e vruchten dezer  lessen zij n thans voor  het publ iek 

ter  bezicht iging gesteld. Z i j  geven verder  het duide-

l i jk e bewijs , dat leeraars en leerl ingen met ijver  den 

afgeloopen cursus zij n werkzaam geweest. 

T a l van goed uitgevoerde teekeningen versieren de 

wanden van de groote Gehoorzaa l; bijzonder  munten 

ui t de bekroonde teekeningen. 

t genoegen zagen wi j , dat verschi l lende platen 

van 't door  het Genootschap Arch i tec tur a et Am ic i t i a 

uitgegeven a lbum van bekroonde ontwerpen als voor-

beelden hebben gediend. Enke le zij n verdienstelijk ge-

kopieerd. 

e p l e i s t c r s t u d i ën vormen een belangri jk e verzame-

l ing , en hoewel hier  en daar  de hand der  eerstbcgin-

nenden nog is tc bespeuren, zij n er  daarentegen tee-

keningen, die getuigen van den goeden aanleg hunner 

vervaardigers. 

n 24 Augus tus heeft dc Beoordec l ing der  Teeke-

ningen plaats gehad. e Commiss ie van Beoordeel ing 

bestond uit de heeren: J . A . t en l i . W . W i e r i n g 

voor  het , en J . A . m en C . C . 

A . E . van Breda voor  het g teekenen. 

e navolgende bekroningen werden toegekend: 

Handteekenen. 
4 , l e e A . 

. . A s s e r, buitengewoon getuigschrift. 

F . C . , bronzen medail le. 

. J . , r ( '  getuigschrift. 

4 , l e e 15. 

. S a l o m o n, r 1 , getuigschrift. 

J . A . W o l f f , 2<i= 

. S a l m, loffelijk e vermelding. 

3* e A . 

A . g J r . , p ' - getuigschrift. 

C . A l b e r s , 2 ' getuigschrift. 

C . , loffelijk e vermelding. 

3* e . 

A . J . d ' A i l l y , getuigschrift. 

J . F . , loffelijk e vermelding. 

2Jl' . 

A . F . W e h l b u r g , getuigschrift. 

. de , loffelijk e vermelding. 
6' " . 

E . J . N i js ten, loffelijk e vermeld ing. 

J . J . Oolgaardt, 

 teekenen. 
4*« . 

J . F . r  W i e l C z ., loffelijk e vermelding. 

P. Baaij  J r . , bronzen medail le. 

J . , r * c getuigschrift. 

. J . S c h r a m, 21'  getuigschrift. 

G . Poor t , loffelijk e vermelding. 

3'" e A , 

. J . T i m m e r , l s t c getuigschrift. 

. A l b e r t s , 2ir getuigschrift. 

F . C . . C o m e r e l l, loffelijk e vermeld ing. 

3d c e B . 

W . J . . Schram , getuigschrift. 

J . J . C . van der , loffelijk e vermelding. 

2*« . 

C . B lankevoor t , l s l e getuigschrift. 

A . Brusse J r . , 2de „ 

J . A l b e r t s , loffelijk e vermelding. 

i 8 " - e A . 

. , i»' 1'  getuigschrift. 

. B r ü c k m a n n , 2*  getuigschrift. 
8' " e B . 

J . , getuigschrift. 

F . . Wa l t j es, loffelijk e vermeld ing. 

W i j  wenschen den leeraren dezer  Teekenschool geluk 

1 Sept. 1883. E . 

met het succes, dat zij  di t jaar  weder  mochten sma-

ken en vertrouwen , dat z i j , versterkt met den heer 

A . W . We issman voor  de A fdee l ing Sti j l - en ornement-

leer, den volgenden cursus wederom hunne pogingen 

met denzelfden gunstigen uitslag zul len bekroond zien, 

cn bij  vele jongel ieden oog cn hand zullen oefenen cn 

hun kunstsmaak en kunstzin zul len ontwikkelen. 

E E -

G 

N u de tentoonstell ing der  ingekomen ontwerpen voor 

de c Schouwburgpr i jsvraag gesloten is en 

ieder  bezoeker, hetzij  vakman of leek , daarover  een 

oordeel heeft kunnen v o r m e n, is het niet van belang 

ontb loot , de aandacht tc vestigen op eenige onregel-

matigheden , die de geschiedenis van deze pri jsvraa g 

kenmerken. 

A a n eenige binnen- en bui tcnlandschc architecten 

werd in r  van het vorige jaar  de ui tnoodiging 

ger icht , om naar  ccn vastgesteld p rogramm a de plans 

voor  den schouwburg te ontwerpen. t p rog ramm a 

bevatte de bepa l ing, dat de ontwerpen reeds den  A p r i l 

van dit jaar  moesten ingeleverd zi jn ; deze termij n was 

dus zeer  kor t gesteld, zoodat de ontwerpen met spoed 

moesten worden afgewerkt. A a n de medewerkers werd 

door  de Commiss ie eene som van ƒ 3 00 voor  noodza-

keli jk e uitgaven verzekerd, terwij l aan het best ge-

keurd e ontwerp een prij s van / 3000 en aan het daarop-

volgende  1000 onvoorwaardelijk werd toegekend. 

e verschil lende ontwerpen werden op den bepaal-

den tij d ingeleverd en de belanghebbenden hoopten, dat 

de uitspraak der  J u r y spoedig zou vo lgen; maar  zij  wer-

den teleurgesteld, want eerst medio A u g u s t u s, d. i . 4 

maand na de inzend ing, vernam men den uitslag offi -

cieel , hoewel reeds 4 weken vroeger  dezelfde afloop 

in sommige couranten vermeld stond. 

f Augus tus deelde de Commiss ie aan dc inzen-

ders de uitspraak der  J u r y mede en deed daarbi j  de 

opmerk i ng , dat geen der  ontwerpen voor eene bekro-

nin g in aanmerk ing kwam. 

e bouwkosten, in het p rog ramm a op 5 ton bepaald, 

werden na eenigen tij d tot op 3 ton verminderd . 

n verwachtte nu dat ook de eischen , in het pro -

gramma gesteld, zouden gewijzigd wo rden, maar  daar-

van was geen sprake, zoodat de gevolg t rekk ing voor 

de hand ligt dat z i j , die aan het p rogramm a voldaan 

hebben , de beschikbare bouwsom overschreden en o m-

gekeerd dat z i j , die met de bouwsom rekening gehou-

den hebben , aan den inhoud van het p rogramm a tekort -

geschoten zijn . Geen der  inzenders werd bek roond, 

doch de J u r y deed het voorste l, de ontwerpen T h a l i a 

en A p o l l o aan te koopen en daarnaar  een nieuw plan 

door  een der  vervaardigers of wel door  beiden tc doen 

maken. n beide ontwerpen heeft men zich echter 

niet aan het p rogramm a gehouden. T h a l i a werd c i rca 

5 meter  tc lang ontworpen, en A p o l l o heeft tooneel 

cn schouwburgzaal op dezelfde hoogte gebracht, terwij l 

de brandmuu r  daartusschen twee meter  hooger  moet 

zijn . r  voldeden deze plans beter  dan anderen, 

die z ich meer  aan het p rog ramm a gehouden hadden. 

e J u r y was echter  in de eerste plaats verpl ich t ge-

weest de ontwerpen, die geheel van het p rogramm a af-

Weken, terzijd e te leggen en van de overigen de twee 

besten ter  bekroning met den eersten en tweeden prij s 

voor  te dragen. e zij  echter  geen ontwerp der 

bekronin g waardig te keuren, dan had zij  ook geen 

den voorrang moeten geven en den aankoop ervan 

voorstel len, en vooral niet d ie, welke geheel van het 

p rogramm a afweken. 

n dit geval was het pl ich t geweest, eene nieuwe 

pri jsvraa g onder  dezelfde meded ingers, naar  een ander 

p r o g r a m m a , uit te schri jven. n de overige ont-

werpers geweten , dat het p rog ramm a geen waarde had 

en dit slechts bestond om er niet naar  te werken, voor-

zeker  zouden zij  z ich van mededing ing onthouden en 

zich niet zooveel nutteloozc moeite gegeven hebben 

om eene pri jsvraa g op te lossen, die Commiss ie noch 

J u r y tot eer  verstrekt . 

. 

. 

E en der  kuns tvakken, waarin de Franschen voor-

nameli j k ui tmunten, is het vervaardigen van bronswer-

ken. n staat verbaasd, als men ziet tot welk een 

hoogte de Fransche industrieelen het op dit gebied 

gebracht hebben. e sierlijkst e vormen paren z ich 

aan een onberispeli jke bewerk ing, en beelden, gas-

k ronen , schoorsteengarnituren, vazen, schalen, alles 

is even schoon. 

e inzending van Barbedicnnc be:;prak ik reeds, en 

al kan geen der  overige inzenders op é én lij n gesteld 

worden met den „ k o n i n g der  bronsfabrikanten" , wat 

zij  tc zien geven is toch zeer  de moeite der  bezicht ig ing 

waard. 

Eugene B a g u ès doet ons fraaie groepen gasornemen-

ten en pendules zien. Bi j  deze laatsten is vooral de 

stij l s , X V cn X V  gevolgd. e 

geeft ongeveer  hetzelfde te aanschouwen, doch boven-

dien ook zeer  goede schoorsteengarnituren in den stij l 

van het eerste keizerrijk . 

Zeer goede beeldgroepen exposecren e n 

en . Bi j  de inzending van laatstgenoemde zagen 

wij  keur i g gemodelleerde dierf iguren , en een dansende 

vrouwenf iguur , die zeer  beval l ig is. O ok een statue 

van Gambet ta was aanwezig, wat ons zou doen be-

sluiten , dat de ex-dictator  na zij n dood vooral populair 

is geworden. 

Pracht i g smeed- en drijfwer k is te aanschouwen bij 

Fe rd inand , fabrikan t te . T a l van photo-

g r a p h i c én van uitgevoerde werken zij n aanwezig, en de 

aandacht van ieder  vakgenoot zal ongetwijfeld getrok-

ken zij n door  het in gedreven koper  uitgevoerd hoek-

torentj e van de kathedraal te . V i e r  dergeli jken 

komen aan de vier  hoeken van dc in gegoten ijzer 

uitgevoerde spits boven het kruis . e adreskaart van 

deze firma  munt uit door  smaakvol le bewerking. 

W a t de firma  P. d inzond is zeer  goed, 

vooral wat de bronzen betreft. k zag o. a. een buste 

van een middeleeuwsch k r i jgsman , een statuette van 

een cavalier  uit den tij d van k , een fraaie 

pendvle in s , cn ook een zeer  beval l ig 

Cupidof iguurt je . 

Goede reproducties van bekende beelden en groepen 

zij n te vinden in de uitstall in g der  firma  C o l i n , o. a. 

een zeer  fraaie nabootsing van de groep „ P é c h e u r, t rou -

vant la lyr e d ' O r p h é e "  , en ook goede statuen van -

brand t cn andere kunstenaars. 

A l s wij  ons thans weer  naar  de middclgaler i j  bege-

v e n, trek t allereerst de uitgebreide inzending voor 

fayences door e Boulanger  de aandacht. e 

schoorsteen in Frangois l is zeer  goed, al zul len 

ook misschien sommigen de kleuren wat al te hard v in -

den. V a z en en serviezen zij n in ru im e keus aanwezig. 

t t ro k mij n aandacht, dat dc nieuwere Fransche 

fayences en porseleinen een streven naar  natural isme 

ver toonen, dat wellicht in verband met den geest des 

tijd s staat. Zeer  getrouwe afbeeldsels van b l o e m e n, 

v ruch ten , voge ls, a m p h i b i ë n , j a zelfs van schelpdieren 

en oesters zij n met veel succes als decoratie gebezigd, 

en geven aan de daarmede versierde voorwerpen een 

eigenaardig cachet. 
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Naast deze keurige inzending is er  eene, die niet 
minder de aandacht van den vakman waardig is. Wij 
bedoelen die van r et t fils. r 
goed gedreven metaalwerken zijn daar te zien, waar-
van de schoonste ongetwijfeld die zijn , bestemd voor 
het kasteel d'Amboise , het hospitaal te Boulogne, het 
stadhuis te Parijs, en dat te Niort . e kunst van lood 
te drijven wordt hier te lande veel te weinig beoefend, 
en het is te hopen, dat deze keurige inzending onze 
bouwmeesters moge nopen , het drijfwer k in lood weer 
eens aan te wenden. 

t ook in ijzer wel wat artistieks gegoten kan wor-
den , doen ons de inzendingen van A . e en van 
de Société du Val d'Osne zien. e modellen zijn door 
kunstenaars van den eersten rang geboetseerd, en het 
gietwerk is zeer  zuiver. Als wij  hiertelande maar 
betere modelleurs hadden , geloof ik, dat wij  ook nog 
wel iets fraaiers in ijzer  zouden kunnen voortbrengen 
dan thans het geval is. 

n de middelgalerij  noem ik verder nog als zeer 
bezienswaardig de inzending van de Fayencerie de Gien. 
Vooral de uit de hand geschilderde tableau's en de 
sierlijk e vazen zullen bewonderaars gevonden hebben. 

e groote vaas, in het midden geplaatst, komt mij 
een weinig ruw voor. 

Wi j  begeven ons nu naar de zijzaal, waar het por-
selein en aardewerk tentoongesteld is. 

y et Chartron hebben daar  fraaie zaken , en som-
mige voorwerpen zijn met bijzonder  veel smaak uit de 
handbeschilderd. Toch komt het mij  voor  , dat er  soms 
misbruik is gemaakt van het toepassen van verguldsel. 

Gill e te Parijs munt bijzonder uit in biscuitfiguren , 
waarmede hij  zijn vazen zeer  effectvol weet te versie-
ren. Ook de schaaltjes, met geïmiteerde mosselen ver-
sierd , hebben cachet. 

Een vaas, in den trant van Watteau beschilderd, 
en een servies met landschappen in den geest van die 
op ons oud , trekken het meest aan in de uit-
stalling van , terwij l de serviezen met vogeltjes, 
die Thierr y exposeert, ook zeer  bevallig zijn. 

c miroir s de Vénise van Neiter  zijn kunstvol be-
werkt , doch m. i. vri j  smakeloos. Veel beter is het 
glaswerk van s fiére, waarbij  ik hoogst elegante 
vormen aantrof. Zooals door  het gebruik van verschil-
lende kleuren, email, als door  geëtste figuren wordt 

 een verrassend effect verkregen. Alleraardigst is o. a. 
een likeurstel, in groen glas met allerlei amphibiün 
versierd. 

n volgenden keer  hoop ik het overige bezienswaar-
dige in de Pïansche afdeeling te behandelen.

. 
Amsterdam 31 Augustus 1883. 

Den heer  van het Week-til ad 
7)e Opmerker, te Arnhem. 

Belecta verzoeken wij  u onderstaand bericht in het weekblad 
tc willen opnemen. 

Naar aanleiding van hetgeen de aantcckeningen der  gehou-
den 47e vergadering van dc j tot Bevordering der 
Bouwkunst, voorkomende in het Bouwkundig Weekblad no. 
33, tc lezen geven over het nut vair  het daarstcllcn eener  per-
manente tentoonstelling van Bouw artikelen, kunnen wij  mede-
dcdeelen, dat cr  sedert 1 i 18S3 door ons voor  heeren fa-
brikante n en groothandelaren een gelegenheid is geopend tot 
het kosteloos, permanent tentoonstellen hunner  artikelen, het 
voordeel aanbiedende, dat die steeds door  een ervaren vakman 
zullen besproken en ten verkoop aangeboden worden. 

Onze lokalen kunnen zoo noodig uitgebreid worden. Cor-
respondentie in dc moderne talen. 

 toogachtend 
 on Co. Achter  Oosteinde bij  het Paleis 

voor  Volksvlijt , te Amsterdam, 

^ 
. n eene ver^;uler in £ van leden cn obligatie-

1 houders clur e Schouwburgvcrccniging werd de 
 houding van het Bestuur, in zakede prijsvraag , doorden heer 

! Van Wij k afgekeurd. Genoemde architect, een der  niet be-
! kroonde inzenders, had inlichtingen gevraagd en tot antwoord 
j  bekomen: »dat de plans, die de som van ƒ 3 5 0 , 0 00 te boven 
: gingen, niet aan het oordeel der jury zouden onderworpen 
J worde//. 

Terwij l bij  de vervaardiging daarmede rekening is gehouden 
blijk t thans uit het rapport , dat alle plans de som van ƒ 3 5 0 , 0 00 
te boven gingen en allen aan het oordeel der  jur y zijn onder-
worpen geweest. t had z. i . niet mogen geschieden, waar-
mede de Vergadering het eens was. Na lange discussie kwam 
de secretaris . lï. p met de bekentenis voor den 
dag, dat in deze werkelij k van de zijde van het llestuur een 
fout was begaan en de brief had behooren te luiden: idat geen 
plans, die de som van ƒ 3 5 0 , 0 00 te boven gingen, zouden be-
kroond worden." 

n ander  niet bekroond inzender, de beer  Van , even-
eens architect te , had belangrijk e aanmerkingen op 
het ontwerp, dat thans zal worden uitgevoerd. j  wenschte, 
die opmerkingen in de vergadering publiek te maken. 

Er werd besloten het plan van den heer  Verheul, overeen-
komstig de opmerkingen van de jur y gewijzigd, tentoon te stel-
len en ieder de gelegenheid te geven op- en aanmerkingen bij 
het Bestuur in te dienen, dat alsdan in overleg met de jur y 
in hoogst ressort zal beslissen. 

. 
»C Bij  dit nommer wordt eene 
plaat verzonden, behoorende bij  het 
artikel : „Een dag in Waterland." 

. 
Aan aanvragen tot levering van volle-

dige exemplaren van den jaargang 18S3 
kan niet meer  voldaan worden, wij l enkele 
nommers ontbreken. 

" 

«.Ni , 
Uieren , 

X/-' ;\j  : t ,, n bebouwen, 

Vraagt dialog. 
Emmers. Tobben. 
(üctiTS, enz. ent. 

. B . 

Van der  Juinden &  Co. 
U n i v . op

T l Zuinigheids-  ̂ ' c t » « g w e i »-

| rende Venen. 

Openbare Aanbesteding, 
S der 

Gemeente Amsterdam zullen op Vrijda g den 
7d™ September  1883, te 12 uur des middags, 
op het , in het openbaar en bij  en-
kele inschrijvin g doen aanbesteden: 

t maken en opstel len v an twee 
verplaatsbare houten Z iekenba-
rakken . 

e Voorwaarden dezer Aanbesteding (met 
t!én Teekening) zijn uitsluitend tev rkrjjge n 
ter j  der  Gemeente , tegen betaling 
van ƒ 1. 

n worden gegeven ten e 
van den Stads-Architeet, op het , 

r  N°. 101, des ochtends van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

V A N , 
tt'ethouder. 

 Secretaris, 
E . 

Amsterdam, 30 Augustus l .ssï. 

Ter Overname gevraagd 
een zaak in , of 
een aanverwant . e zaak ge 
vestigd te Amsterdam. van niet te grooten 
omvang. Offertes franco onder  betters A C , 
aan het Uureau van dit blad. 

s &  F a b r i e k a n t e n, 

Berlijn . Oresden. . Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraa lverwaxming &  Vent i la t ie -
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
n voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water -
of t ve rwarmin g of gecombineer-
de systemen. 

s v an Openbare Z w e m- en 
Bad in r i ch t ingen . 

Stoomkooktoestel len en W a s c h-
inr ioht ingon . 

n voor  Abat to i r s en 
F a b r i e k en 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-| 
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen, j 

A T 

bi j  groote en kle ine partgen. 

 Z*\ 
AVENU E  27. 

. 
A E S T E E N , bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkr i jgbaar . 

T . 

in . 
Agen ten v an de j v an 

Quenas t, v an de n 
der j  St. Georges en v an 
de Bonner  Por t land-cement F a b r i e k . 

s in Bazalt, e n. Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 

N i e u we vaa r t , 10 
. 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Zj Y & ,  g 
S BOC  Frères, E (Ü 
3 , S &  C". , E £ 
o? >y

£ O E T &  O . , £ 
 Oostzeedjjk 2*S.

S i 

m 

l ,

i

. 
J EN J 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  veer de Champion. 

, 
V lo t - en  enz. 

Prima , 
merk n Y t

in wiehthoudende Vaten van O o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjtnengingen. 

per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van dc n  &
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . 

uit de groeven van 

 i

volgens teekening. 

 en S van 
 zullen op g 

6 September 1883. voormiddag 10 ure, ten 
e aldaar, bjj  enkele inschrijvin g 

T ) : 
1". t gedeeltel i jk ver lagen en ge-

heel omspit ten of wenden van 
G r o n d en op den Z u i d w a l . 

2". t doen van horste l l ingen aan 
de Bekleedings- of voormal ige 
Ves t i ngmuren van don Groo ten 

l tot en met een gedeelte 
v an Bast ion Oranje . 

3" . t doen van hersteUings- en 
ver fwerken aan de Bo te rhal met 
Boven loka len, het Cent raal Po-
l i t ie -Burea u met Bovenwon ing 
en het s daarneven. 

e bestekken liggen ter  inzage op het 
s te 's-llertogenboseh en zjjn te ver-

krjjge n bjj  den Gemeente-Architect J . . 
NABB E aldaar, ieder  tegen betaling van 

ƒ 0 . 3 0. 

e aanwjjzing zal plaats hebben op -
dag t September, van de werken onder 1° 
en 2"  vermeld voormiddag 10 en van die on-
der 3"  omschreven namiddag 2 ure. 

e inschrijvingsbiljetten moeten vóór 2 
! ure namiddag van den dag dien der  aanbe-
steding voorafgaande, in de ten e 

i daartoe gestelde bus gestoken zjjn . 
n zjjn te verkrjjge n bjj  den Ge-

! meente-Architect voornoemd. 

's-llertogenbosch, 20 Augustus 1SS3. 
Hurriemeester en Wethouders roornd., 

F. J. . /..-/;. 
.1. N. G. SASSEN, Secretaris. 

G 
Gr o T o O V X " W e XX. 

A d v i e s en A a n l eg d o or 

Amsterdain, Prinsengracht 574. 

Geïllustreerde Prijscouranten op aanvraag. 

AANBESTEDING. 

S der 
 Gemeente  zjjn voornemens op -
dag den  September  1883, des voormiddags 

'ten 12 ure. in het Gemeentehuis aldaar, in 
het openbaar  aan te besteden: 

t bouwen eener  en 
G i n 

de buur t schap , ge-
meente . 

e besteding geschiedt overeenkomstig Art . 
| 3(i van het bestek. 
| Bestekken en teekeningen liggen ter  lezing 
 in de logementen1 te Neede bij , 

! , TEN' n ; te
\ l,e,;feu bij : te /.alphen bij  [ .EEN-

: te tlroenlo bij  en -
'  ; te Winterswijk bij ; 
te Aalten in het n ; te

\ bjj ; te  by ; 
 te Horculo bij ; alsmede ter  Se-
 cretarie der  Gemeente Xeede, alwaar  bestek-
ken en teekeningen op franco aanvrage tegen 
overzending van een gidden en vjjtti g cent 
zjj n te bekomen en verdere inlichtingen wor-
den gegeven: terwij l aanwjjzing in loco zal 
plaat*  hebben, op den dag der  besteding des 
voormiddags ten neger. uur. 

Neede, den 2S Augustus 1SS3. 

, Burgemeester. 
T E N , 'Wethouder. 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
u inenten. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2*n j 3U,n e n dd.n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
. N en Stalen 

N 
- en , enz. 

E E

D E J O N G H & C . 

s te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 at'  per  werkdag, Stooingraafmachines ^cavat^ i rs  f ' ^ ™ -

werktuigen, . , , , Steen-
machines, n - en Brugcons t ruc t iën enz, 

en Tegelvorm-

Bj j  P. A Q U T N T , te A r n h e m , is verschenen de negende aflevering van: 

Geschiedenis van de n 
i d e , 

u i T f t u a r . T . 
Hooqleeraar voor de houwkunst aan de  School, tc

t omstreeks JOO in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
T w e e d e, v e el e en e . 

e uitgave geschiedt bij inteekening in 10 a 12 n a ƒ 1.75. 
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FABRIEK VAN TERRA-COTTA BOUWORNEMENT  CeatrifBgulpompea en Stoomheijen 
(in verschillende kleuren) T E P en TE . 

Sedert 1835 gevestigd te Zeist. Bekroond met diverse .  n m V ^ T l ^ t 

e van Financiën. 

e ONTVANGE  der E 
N te  zal 

op g den 2 October  1883, des middags 
te 1 2 uren, in het Xeder/audscb  hij 

. de Wed. F. , in het openbaar 

: 
t slechten van de Noorderfron-
ten van Bergen-op-Zoom, het 
aanleggen van Aardebanen, het 
graven eener  Waterleiding, het 
metselen van s en het 
uitvoeren van eenige daarmede 
in verband staande werkzaam-
heden. 

NB. e te verwerken hoeveelheden be 
dragen o. a. ongeveer: 

168.000 3 . aardewerk. 
1088 » metselwerk. 

42ü » beton. 
e Besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -

ving. 

t Bestek ligt ter  inzage aan de -
ren der e en n te
drecht,  Breda, 's Bosch en
op-Zoom en is aan laatstgenoemd kantoor  van 
10 September  1SS3 af, tegen betaling van 

ƒ 3 per  exemplaar, te bekomen. 
e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 

, g en Woensdag den 24, 25 
en 20 September  en op g dsn 1 Oc-
tober  1SS3, telkens des middags te twaalf 
uren, te beginnen aan de , 
staande aan de Stationstraat. 

Nadere .inlichtingen te hekomen bjj  den 
r  voor  de Ontmanteling F. W. V A N 

T J.Gz. te Arnhem, den -
ter  P. V A N E E Jz. te Breda enden 
Opzichter . . C. V A N N te Ber-
gen-op-Zoom. | 

 6.
. SU Y , 

N V A N 

 O  mi 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

Wilson' s N 
zyn belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den ui de n van 

Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 
 outbiede de geïllustreerde

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
bijsonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 

 Bouwkundigen; op die voor -
 voor  de reproductie van Platen en 

Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van 1111. Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot ile minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . J . -

i n i u i i i L m i 

E

VAN 

, 

-
en andere 

N 
voor , 1-

S , , enz. 

, 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg . 3. 
. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. S . , Beekstraat  « 2, te Arnhem. 

 Viredeur, W. PATON

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

Op g den 11 "  September  1883, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bjj  de e n te Utrecht, van: 

Bestek No. 387. 
t maken van de uitbreidin g van 

de herstellings-workplaats voor 
den dienst der  telegrafie op het 
station Utrecht. 

e besteding geschiedt volgens j 60 van 
het Bestek. 

t Bestek ligt van den 23"" 1 Augustus 1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bjj  de -
reelse n en is op franco aanvraag aan ge-
noemd Centraalbureau (afd. Weg en Werken) 
te bekomen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (atd. Weg cn Werken). 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op den 4d"> September  1883 , des voormid-
dags ten 11 ure. 

Utrecht, den 22"" » Augustus 1883. 

t bij  6. W. van de Wiel & C»., te . 

E G N . 36. G 8  1883. 

r  F. W. V A N T TGz. i T ƒ2.25 per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
Bureau der e van Architectara el Amicilia : 1AN , vooruitbetaling en franco toezending van du bedrag: voor  bel buitenland 

C. B. S S en A. W. . 1/7-50 en e / 9.—, bij  vooruitbetaling. 

Stukken en correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan | , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte cn ,0 
den '"-Secretaris, Prinsengracht 851 e Amsterdam. j cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

All e andere stukken en advertenlien aan hel Bureau van  Opmerker, \ Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling le bekomen, 
t N«. 28 tc Arnhem. | ad 15 cent per  stuk en 25 cent per plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
. dat tot buitenleden van het Genootschap zijn 

toegetreden de heeren: 
A . Wamsteeker  te Gouda; J. G. Evers te Brussel; 

F. Boonstra te Assen; J. P. Stok te ; . 
Scholtens te Groningen; . Smulders te Utrecht. 

2". dat als gewone leden zijn voorgesteld: 
de heeren J. F. van ; J. ; F. 

van Schouwenburg; W. de Zeeuw. 

3". dat op de Buitengewone Prijsvraag voor  een 
Buitenverblij f zijn ingekomen 4 antwoorden, onder  de 
motto's: 

1. Concordia. 
2. Peruzzi. 

3- '83-
4. Veelzicht. 

4°. dat medio September  bij  de Gewone n 
zal worden gedisponeerd over  de 2' helft der  contri-
butie van het loopend Genootschapsjaar. 

 het Bestuur, 
de 1 ste-Secretari s 

C. B. Posthumus . 

(A. et A.)  E T U F S T E E N. 
 G.

e tufsteen wordt op verschillende plaatsen der  we-
reld gevonden , in den regel in de onmiddellijk e nabij-
heid van nog werkende of reeds uitgedoofde vulkanen. 

e tufsteen, die reeds eeuwen in ons land gebezigd 
wordt, komt van dc s tusschen Bonn en Co-
blenz. Vooral de omtrek van het r  meer  levert 
veel tufsteen op; de voornaamste groeven vindt men 
te Brohl , Andernach , Wehr, n , Weibcrn enz. 
Zooals de aanwezigheid van tufsteen in vulkanische stre-
ken reeds zou doen vermoeden, is deze steensoort een 
plutonische formatie, d.i. een die door  de werking van 
het vuur  ontstaan is, in tegenstelling van neptunische 
vormingen, die aan de werking van het water  het aan-
zijn te danken hebben. 

s dc n maakten veel gebruik van de 
tufsteen. Zij  bouwden er  o. a. een waterleiding van, 
die zich uitstrekte van de Eifcl tot , destijds 
Colonia Agrippin a genaamd. Ook in den -
schen tij d vond de tufsteen aan den , alsmede bij 
ons te lande veel aftrek. Schier  alle e ker-
ken zijn van tufsteen gebouwd, en bij  ons vindt men 
zelfs nog veel tufsteen, afkomstig van de afbraak der 
oude e kerken , cn gebezigd bij  den bouw 
van de Gothische tempels, die ze later  vervangen 
hebben. 

Er bestaan twee soorten van tufsteen, een zachte en 
een harde soort. e zachte soort is zeer  poreus en 
bevat veel puimsteen; zij  wordt gebezigd om er  tras 
van te malen. e harde soort wordt als bouwsteen 
gebruikt. 

e tufsteen van de n is waarschijnlij k ont-
staan door  de uitbarstingen van twee, thans uitgebrande, 
vulkanen tusschen de dorpen Burgbrohl cn Wassenach. 

t slijk , dat deze vulkanen uitwierpen, verhardde cn 
vormde zoo de tufsteen. 

n het Brohldal en omstreken ligt de tufsteen tus-
schen leilagen, en zijn de lagen soms tot 30 meter 
dik. n het Netterdal vindt men de steen ongeveer 
3 meter  onder  den grond en zijn dc beddingen onge-
veer  5 meter  dik. 

Tot het maken van tras wordt vooral de steen uit 
het Brohldal gebruikt. c hardere soorten komen uit 
dc omstreken van Weibcrn en n e steen uit 
Brohldal bevat veel puimsteen, die dikwijl s tot een 
geelachtig poeder  is overgegaan , en daardoor  het ma-
teriaal ongeschikt tot bouwsteen maakt. Vele groeven 
zijn 3 eeuwen geleden verlaten, daar  het gebruik van 
de tufsteen afnam. n heeft ze thans weder  geo-
pend en in exploitatie gebracht. 

n de laatste jaren is tufsteen gebruikt aan verschil-
lende monumentale gebouwen, als dc Appolinariskerk 
te n , het m en het Stadttheater  te -
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len, het Polytechnicum en Chemisch m te 
Aken, de Beurs te Frankfort , het Gedenkteeken voor 

r  te Barmen, het Standehaus te , en 
het s te . 

r  de tufsteen zeer  licht is, wordt zij  bij  voorkeur 
voor  gewelfschilden gebezigd. Zoo zijn o. a. de ge-
welven van den n dom, de Evangelische kerk 
te Bonn , dc k te Crefeld en de Evangelische 
kerk tc p van tufsteen. 

 ontginnen der  groeven is hoogst eenvoudig. 
n opent ze, door  dc deklaag in het najaar  op te 

ruimen, waarna men in het voorjaar  met het breken 
van de steen begint. e stukken, die uit dc groe-
ven komen, worden luchtig op stapels gezet om te 
drogen. 

e steenen, waarvan tras gemalen wordt, gingen 
vroeger  meestal naar , waar  veel trasmolens 
zijn. Tegenwoordig heeft men die ook op andere plaat-
sen in ons land. 

Welk een gewichtige rol de tras in de bouwkunst 
speelt, zal wel aan ieder  bekend zijn. Tot het keuren 
neemt men in den regel ccn proef met den toestel van 
Vicat, welke proef onder  den naam van naaldproef be-
kend is. r  de naaldproef mijn lezers niets nieuws 
zal zijn , laat ik de beschrijving ervan achterwege, doch 
ik wil er  slechts op wijzen , dat men niet altij d op deze 
proef vertrouwen kan, en het, zoo mogelijk, altij d 
aanbeveling verdient, de steen vóór de bemaling eerst 
te keuren. e blauwe tras is beter  dan de gele. 

t de tras, die gemalen uit d hier 
komt, zich in geen bijzonder  goede reputatie verheugt, 
komt, doordat men daar, inplaats van goede trasstecn 
te nemen, eenvoudig de verweerde deklaag wat fijn-
stoot en dit als gemalen tras aan den man tracht te 
brengen. 

Goede tufsteen verbrijzelt eerst bij  een belasting van 
175 . per J., en heeft dus een tamelijk weer-
standsvermogen. Toch zou ik voor  bouwdeclcn, die 
zware lasten te torsen hebben, aan graniet, kalk- of 
zandsteen de voorkeur  geven.  specifiek gewicht 
is 1.5, en de steen neemt 19"/» v a n haar  gewicht aan 
water  op. n onderscheidt in de bouwsteenen twee 
soorten, namelijk de fijnkorrelige  cn de grofkorrelige. 

e fijnkorrelige  laat zich zeer  goed als ornement be-
werken , doch de grofkorrelig e heeft meer  weerstands-
vermogen. Bij  het keuren van tufsteen moet men cr 
vooral op letten, dat geen puimsteendeelcn in dc steen 
aanwezig mogen zijn, daar  deze tot een spoedige ver-
weering aanleiding kunnen geven. e steen moet tevens 
scherp op de breuk zijn. Ook stukken, die zeer  po-
reus zijn, moet men afkeuren, daar  die zeer  veel wa-
ter  opnemen , wat mede tot spoedige verweering leidt. 

e leistukjes schaden echter  volstrekt niet. 

e lage prij s van de tufsteen is zeker  haar  grootste 
aanbeveling. Gewoon vierkant werk kost slechts /40 
per 1 , franco Amsterdam, en ornement of rijker e 
profileering naar  evenredigheid. Te Amsterdam is in 
den laatsten tij d aan verscheidene gebouwen tufsteen 
gebezigd, o. a. aan een hoekhuis in e -
naissance op de t bij  de , 

aan het Panopticum, aan het nieuwe gebouw van de 
Sociëteit de , aan het nieuwe , 
en aan verschillende woonhuizen. 

Overal, waar  slechts geringe middelen aanwezig zijn, 
is de tufsteen op hare plaats. Zij  mist natuurlij k het 
fijne, dat kalksteen en zandsteen zoo geschikt doet zijn 
voor  beeldwerk en ornementwerk, doch hiertegenover 
staat, dat hare oppervlakte een zekere levendigheid heeft, 
die het oog aangenaam aandoet.  komt mij  voor, 
dat de tufsteen een goede toekomst tcgemoetgaat, en 
dat dit materiaal, reeds door  het voorgeslacht met suc-
ces gebruikt, ook tegenwoordig meer  en meer  in zwang 
zal komen. 

A E T . 
Vergadering van 5 September 1883. 

r  een bijzonder  talrijk e opkomst gaven de leden 
hunne belangstelling in dc eerste vergadering van het 
winterseizoen tc kennen. e Voorzitter  heette de leden 
welkom , en deelde mede, wat gedurende het zomer-
seizoen door  het Genootschap was verricht . Behalve 
de zoozeer  geslaagde excursie op 1 Juli , werden nog 
een drietal schetstochten ondernomen , die bijzonder  in 
den smaak bleken te vallen, terwij l ook menige ge-
zellige avond op het sociëteitelokaal werd doorgebracht. 

t veel voldoening kon de Voorzitter  erop wij -
zen , dat het ledental sedert de jongste vergadering 
aanmerkelijk was toegenomen , zoodat het Genootschap 
thans reeds meer  dan 250 leden telt. Verschillende 
geschenken werden het Genootschap vereerd, o. a. door 
de heeren Croizet van Uchelen, , Wilkens en 
Van Arkel , welke heeren werd dankbetuigd.
drietal ontwerpen was successievelijk op het sociëteits-
lokaal geëxposeerd, terwij l ook de heeren Van der  Stok 
en Geerling ccn stel teekeningen van een door  hen 
vervaardigd ontwerp afstonden. e Voorzitter  eindigde 
met den wensch uit te spreken, dat dit werkseizoen 
weer  even vruchtbaar  als het vorige mocht wezen. 

t voorstel tot het sluiten van een leening tot uit-
breiding van de bibliotheek werd, na lezing der  notulen 
van de vorige vergadering, aangenomen. 

e heer  E. Cuypers deed een schoone verzameling 
photographieën van beeldhouwwerken circuleeren, waar-
na de Voorzitter  de aanwezigen op een gedeelte zijner 
collectie schetsen vergastte, waarbij  allerlei ontwerpen 
voorkwamen. Beide heeren ontvingen den dank der 
Vergadering. 

Ter sprake werd gebracht het feit, dat in een ander 
orgaan dan dat van het Genootschap ontwerpen van 
leden van Architectur a waren opgenomen. Sommige 
aanwezigen richtten de vraag tot het Bestuur  , of deze 
ontwerpen wellicht aangeboden en door  de e 
geweigerd waren, welke vraag echter  ontkennend be-
antwoord werd. e Vergadering sprak daarop als haar 
meening uit, dat dc leden van Architectur a in de eerste 
plaats de belangen van het Genootschap behooren te 
behartigen, en noodigde het Bestuur  uit, de betrokken 
leden hiervan in kennis te stellen. 

Op de uitgeschreven prijsvraag voor  een Buitenver-
blij f waren 4 antwoorden ingekomen, met de motto's 

Concordia, 
Peruzzi, 
'83 en 
Veelzicht. 

Al s nieuwe prijsvraag werd uitgeschreven „een sta-
tion voor  een dorp"  , waarvoor  een belooning van ƒ100 
werd uitgeloofd, terwij l de inlevering op 31 October 
a. s. werd vastgesteld. t programma is in dit nom-
mer opgenomen. 
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Na mededeeling dat 6 buitenleden waren toegetre-
den , werden 4 gewone leden voorgesteld, en sloot de 
Voorzitter  de vergadering. 

A ET . 
2de Algemeene

t Bestuur  van het Genootschap heeft de eer  ter 
kennis te brengen aan heeren , dat als 2de A l -
gemeene Prijsvraag voor  het jaar  1883 wordt uitge-
schreven : 

voor  een provinciestad van 10000 inwoners, hetwelk 
moet bevatten: 

n vestibule ter  oppervlakte van p. m. 100 2 . 
n plaatskantoor  te-

vens telegraafkantoor  „  „  „  „  3° >
Een kamer voor  den 

chef , „  „  „  14 „ 
Een wachtkamer ie 

en 2e klasse met 
buffet „  „  „  50 „ 

Een damessalon . . „  „  „  „  20 „ 
Een wachtkamer 3e 

klasse niet buffet. . „  „  „  „  70 „ 
Een goedcrenlokaal. „  „  „  „  70 „ 

n bergplaats . . „  „  „  „  20 „ 
Urinoir s en twee privaten voor  mannen en twee voor 

vrouwen, verder  de vereischtc gangen, portalen , enz. 
Een woning voor  den stationschef, bestaande uit min-

stens drie kamers , een keuken , zolder, privaat, kasten , 
enz. e vertrekken kunnen opeen bovenverdieping 
gelegen zijn. 

s het gebouw, aan de spoorzijde, een perron, 
breed 6 meter  en te overdekken met een marquise. 

Er worden verlangd de volgende teekeningen: 
ie. de vereischtc plattegronden; 
2e. de voornaamste gevels; 
3e. twee doorsneden; 
allen op de schaal van  a 100. 
4e. een travee van den voornaamstcn gevel op de 

schaal van 1 a 50. 
5°. een memorie van toelichting. 

e behandeling der  teekeningen en de stijl , waarin 
het gebouw zal worden behandeld, wordt geheel vrij -
gelaten. 

Aan den vervaardiger  van het der  bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol getuig-
schrift van het Genootschap met een premie van honderd 
gulden. e inlevering der  ontwerpen, met stipte in-
achtneming van artikel 67 der  wet, moet geschieden 
vóór of op den io'' 1'"  November  1883, ten huize van 
den -Secretaris, Prinsengracht 851 te Amsterdam. 

 het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

(A.etA.) S OVE N . 

Omtrent den . inkt , die eigenlijk Chineeschen inkt 
moest heeten, bevat het Haunovet isehe Gewerbeblatt 
de volgende bijzonderheden: Volgens een schrijver  van 
het e k is een soort . inkt reeds 2697 
jaren voor  Christus uitgevonden. e inkt , die veel 
overeenkomst had met lak, werd gebruikt om ermede 
op zijde te schrijven met behulp van een bamboe-
rietje. Eenigen tij d later  begon men ook inkt uit ze-
kere steensoorten te vervaardigen, welke inkt , onder 
den naam Chë-hci, tegenwoordig nog in China bekend 
is. Omstreeks 260 jaren voor  Christus begon men den 

. inkt te vervaardigen, zooals die thans nog ge-
bruik t wordt. e zwarte verfstof wordt verkregen 

door  het verbranden van lak en fijn  dennenhout. e 
eerste . inkt had den vorm van kogels, en drong 
spoedig de inkt , uit steensoorten vervaardigd , geheel 
op den achtergrond. 

e beroemdste t was , 
die in de laatste jaren van de Tang-dynastie leefde, 
en een meester  in zijn vak was. j  was de eer-
ste die staafjes . inkt vervaardigde. Om te on-
derzoeken , of de staafjes echt waren, moest men er 
een stukje afbreken, en dit in het water  leggen. Wa-
ren zij  na verloop van een maand nog onopgelost, 
dan was 't het echte fabrikaat van . Na 
diens dood bleef de kunst op dezelfde hoogte staan. 

Tegenwoordig gebruikt men allerlei grondstoffen tot 
het verkrijgen van het roetzwart, b.v. petroleum, plan-
tenoliën, rijstmeel, bast van granaatboomen, rhinoce-
roshuid, muskus, enz. Volgens de Chinccsche ken-
ners komt alles aan op dc richtige toebereiding van 
het roetzwart. t goede roet moet naar  muskus rie-
ken ; doet men er  muskus bij , dan is dit een ver-
valsching. Als bindmiddel wordt gewone lij m gebruikt. 
Goede inkt wordt door  den tij d beter, en moet eerst 
eenige jaren na de vervaardiging gebruikt worden. 

Om het zoo hinderlijk e doorloopen van . inkt 
bij  het wasschen van gelijnde teekeningen tegen tc gaan, 
wrijv e men den inkt niet met gewoon water, maar  met 
een zeer  zwakke oplossing van kaliumbichromaat. 

(A. et A.)  SC T V A N 
26 AUGUSTUS. 

Zondagmorgen 26 Augustus j.l . vercenigden zich 
weder eenige leden tot deelneming aan een schetstocht. 
Thans ging deze een geheel tegenovergestelde richting , 
namelijk naar . c Schreierstoren was de 
plaats van bijeenkomst, vanwaar  men door  de haven-
stoomboot, die tc l i uren vertrekt , naar m 
werd overgezet. Na een wandeling van ongeveer  een 
uur langs den voormaligen k en een smallen 
landweg, door  weilanden omgeven, kwam men op de 
plaats der  bestemming. 

t eerwaardig en toch zoo bevallig silhouette van 
den bekenden toren van p en de vele interes-
sante détails, welke hier  nog aanwezig zijn, leverden 
ruime stof tot het nemen van schetsen. 

Tegen 4 uren werd de terugtocht ondernomen en 
wandelde men langs den afsluitdij k van Schellinkwoude 
naar  Zeeburg, alwaar  op het daar  juist gereedliggend 
havenstoombootje werd plaatsgenomen , dat de deelne-
mers te 5 uren in de Amstelstad terugbracht. 

t dezen tocht, die door  het heerlijkste zomerwe-
der werd begunstigd, werd de serie schetstochten van 
dit jaar  besloten. e verslaggever  roept zijn metge-
zellen een tot weerziens toe in 1884, met den wensch 
dat deze kleine krin g van getrouwen zich allcngskens 
moge vergrooten. 

S OVE . 
Blijkens de dezer  dagen in druk verschenen notulen 

van de algemeene vergadering der  Vereeniging van 
e ccmentfabrikanten, die op 22, 23 en 24 Fe-

bruar i 11. gehouden werd, hebben er  hoogst belang-
rijk e besprekingen plaats gehad over  de portland-ce-
ment , hare eigenschappen, de steeds toenemende ver-
valsching ervan en hare toepassing in de practijk . e 
gewichtigste discussie had plaats over  de wijze, waarop 
sommigen de gebrande portland-cement met andere 
stoffen vermengen. Verschillende mededeelingen wer-
den daarbij  gedaan over  het specifieke gewicht van zui-
vere en vervalschte portland-cement, en over  de uit-
komsten, die de genomen proeven gegeven hadden. 
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Uit de notulen blijkt , dat onder  de leden er  velen 
zijn die hun fabrikaat met andere stoffen, en wel hoofdza-
kelij k met hoogovenslakken, vervalschen of, zoo men wil, 
vermengen, en dat sommigen hunner  niet schromen deze 
vervalsching of vermenging den fraaien naam van „ver -
betering"  te geven, wat herinnert aan de tactiek van 
zeker  chocoladefabrikant, wien het niet wilde gelukken 
de leelijke witte vlekken uit zijn fabrikaat te verwijde-
ren en die daarom op het lumineuse denkbeeld kwam 
in verschillende couranten te annonceeren, dat de eenige 
werkelij k echte, wit-gevlekte chocolade, uitsluitend bij 
hem te bekomen was. e had de man aan-
vankelijk eenig succes, maar  het duurde niet lang, en 
zoo kon het hier  ook welcens gebeuren dat de fabri-
kanten van de „verbeterde"  portland-cement, dat zijn 
zij , die slakkenmeel voor  cement verkoopen, oorzaak 
zouden zijn, dat de internationale roem van de -
sclie portland-cement door  hunne „verbetering"  groot 
gevaar  liep. 

Een lid deed de mededeeling , dat hij  verschillende 
soorten van portland-cement onderzocht had cn er  bij 
deze soorten eenige waren, die meer  dan 50 percent 
vreemde bestanddeelen bevatten. 

e volgende stellingen werden besproken en met 
nagenoeg algemeene stemmen aangenomen: 

. Portland-cement is een product, dat ontstaat door 
de innige verbinding van kalk en leem, volgens be-
paalde verhoudingen , het branden van deze verbinding 
totdat zij  tot sintels overgaat en het malen dezer  sin-
tels, tot zij  de fijnheid van meel verkrijgen. 

2". r  fabrikaat , dat op andere wijze ontstaan is 
of waarbij  vreemde stoffen vermengd zijn, mag niet 
als portland-cement beschouwd worden. Eene uitzon-
dering daarop maakt eene toevoeging van hoogstens 
twee percent gips. 

3". c verkoop van een fabrikaat , dat nog andere 
bestanddeelen dan portland-cement bevat, moet als een 
bedrog tegenover  het publiek beschouwd worden. 

4". t is onverschillig of met die vermengingen 
al dan niet eene verbetering bedoeld wordt, omdat de 
afnemers nimmer voldoende kunnen nagaan tot welke 
hoogte deze vermengingen aangebracht zijn. Uit den 
tegenwoordigen stand van de verschillende onderzoe-
kingen volgt, dat portland-cement door  bijvoeging van 
vreemde, fijngemalen stoffen, zooals kalksilicaat, hoog-
ovenslakken , tras, kalksteen en andere daarmede over-
eenkomende lichamen, niet beter, maar  slechter  wordt. 

5 . e vermenging van portland-cement maakt 
er  mortel van en dit is niet de taak van de fabrikan-
ten, maar  van de afnemers. 

6". Wij l de normenproeven indertij d voor  onver-
valschte portland-cement gemaakt zijn, zoo kunnen 
deze voor  eene vergelijking van vermengde cn onver-
mengde cement niet gebruikt worden. 

e laatste dag der  vergadering was hoofdzakelijk 
gewijd aan de bespreking van een voorstel tot verhoo-
ging van de normenvastheid, ten opzichte waarvan 
men overging tot de orde van den dag, omdat er  tij d 
tekort schoot om dit voorstel voldoende te bespreken. 

. 
XV . 

Telkens als men de Fransche afdeeling weder  be-
zoekt , wordt men getroffen door  het vele nieuwe en 
verrassende, dat zij  oplevert. n ziet voortbrengselen 
van takken van nijverheid, die ten onzent geheel onbe-
kend zijn. n bezie b. v. de inzending van „émaux" 
door  Paul Soyer  cn men zal met een industrie kennis 
maken, even artistiek als zeldzaam. All e stijlen zijn 
vertegenwoordigd, en het komt mij  voor, dat de uit-
gestalde voorwerpen een ontzaglijke waarde zullen 

vertegenwoordigen. e „émaux"  van Soyer  zijn zonder 
behulp van filigraan  vervaardigd, en munten uit door 
smaakvolle bewerking. Als versiering van meubelen, 
spiegels, huisraad, ja wat niet al, zien wij  ze hier  aan-
gewend , en altij d met veel succes. 

Triptieke n in n en Gothischen stijl vindt 
men naast e meubelen, pendules en juweel-
kistjes in modernen stijl nevens medaillons , broches en 
andere snuisterijen. r  voorwerp is een aandachtige 
beschouwing ten volle waard, en ik ben overtuigd, dat 
niemand zich den tij d , in het vertrekj e van Soyer  door-
gebracht , beklagen zal. 

Een weinig verder  zijn weer  producten van ceramiek 
geëxposeerd. Zeer  fraaie tegels, friezen „en relief in 
de manier  van a , en bouwornementen van 
een goeden smaak zag ik bij  Farque & . 

r  bevallige kleurschakcering munten vooral de 
relieftegels van de Fayencerie de Gien uit. 

Belangrijk zijn ook de inzendingen van porseleinen 
bloemen, die op smaakvolle wijze gebezigd worden 
tot het versieren van cadres van peluche, enz. Zeer 
bedrieglijk wordt de natuur  in het broze materiaal 
nagebootst, terwij l de schikking den aangeboren smaak 
der Franschen doet herkennen. e etalages van Bous-
sard, n en Pinot fils zijn vooral keurig en 
trekken de aandacht der  schoone sekse tot zich. 

Een paar  vazen, zeer  artistiek met relief, in de 
manier  der  antieke cameeën versierd, zag ik bij , 
en breed geschilderde porseleinen schalen bij  Charles 
Pillevuyt. 

e kiosk van , in de middelgalerij 
geplaatst, trekt steeds veel toeschouwers, en terecht, 
want de daar  tentoongestelde goud- en zilverwerken 
zijn inderdaad allerkeurigst. Beelden , vazen, articles 
de luxe, zaken voor  huiselijk gebruik, het munt alles 
uit door  stijlvoll e vormen en gesoigneerde bewerking. 
Welk een onderscheid tusschen dit keurige werk, en 
dc lompe smakelooze producten, die onze goud- en 
zilversmeden te voorschijn brengen , als hun de opdracht 
wordt gedaan, wat moois te maken! Wie kent ze 
niet, die verfoeilijk e inktkokers, pieces de milieu, 
coupes en schalen, die zoo vaak als aandenken of 
bruiloftsgeschcnk dienen moeten! n de ver-
vaardigers van dat prulwerk nuttige lessen van de 
tentoonstelling mede naar  huis nemen! 

Wi j  gaan nu weder  een zijzaal binnen , waar  de meu-
belen van r  een voorname plaats innemen. Zij 
zijn met zorg bewerkt, doch het scheen mij , of de 
vormen , vooral die van het ornement, wat grof en soms 
gezocht waren. c wanddecoratie is zeer  gelukkig 
en de decoratieve schilderstukken zijn zeker  door  een 
uitstekend schilder  vervaardigd. t arrangement is 
keurig. 

Een weinig verder  zijn twee exposities van Gobe-
lins door  de firma's n & t en Braquenié. 

 komt mij  voor, dat die Gobelins de beste zijn, 
waar  men een min of meer  gestiliseerde teekening ge-
volgd heeft. e nabootsingen van schilderijen vind ik 
een bewijs van valschen smaak. e origineelen evena-
ren kan men toch niet, en het karakter  van tapijtwerk -
gaat geheel verloren. Ook de kleuren behooren niet 
al te schril te zijn , willen ze een aangenaam effect ma-
ken. e allegorische voorstellingen zijn bij  beide fir-
ma's ongetwijfeld de beste. 

g peluche is te zien in de uitstalling van Adol-
phc Catteau. t peluche, in den laatsten tij d bijzon-
der in zwang gekomen, is ongetwijfeld zeer  decoratief, 
waartoe de kleurschakeeringen, die het bij  een afwis-
selende verlichting kan aannemen, zeer  veel bijdragen. 
All e nuances zijn in dc etalage vertegenwoordigd, en 
zoover  ik beoordeelen kon, is het fabrikaat uitmuntend. 
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Ook de etalages van Clair  en t zijn beziens-
waardig om de schoone collectie peluche. 

n de zaal daarnaast zagen wij  een belangrijke in-
zending van meubelen, met zoogenaamd cuir  de Cor-
doue overtrokken, uit de fabriek van S. Fleury. e 
in dit leder  geperste ornementen zijn zeer  goed in het 
karakter  der  verschillende stijlen volgehouden. n een 
antiek vertrek zullen dergelijke meubelen gewis een 
fraai en stemmig effect hebben. 

n dezelfde zaal, waar  deze meubelen tentoongesteld 
zijn, zag ik nog een kastje en pancelen van gesneden 
hout, door o ingezonden. t snijwerk is zeker 
zeer  kunstvaardig, doch het is op verre na zoo goed 
niet in den stijl volgehouden, als hetgeen wij  vroeger 
reeds behandelden. 

Ten slotte bespreek ik nog de meubelstoffen.
is bijna onnoodig te zeggen, dat tal van smaakvolle 
dessins aanwezig zijn. Zelfs de uitvoerigste beschrijving 
zou niet instaat wezen, ook maar  een flauw denkbeeld 
van de collectie te geven. k raad daarom mijn lezers 
aan, haar  zelf te gaan zien, en dan vooral de etalages 
van Couroble &  Carette, Tesca, k cn Van-
outrijn e met aandacht te beschouwen. 

Vat ik ten slotte in korte woorden samen, welken 
indruk de Fransche afdeeling op mij  gemaakt heeft, 
dan moet ik zeggen dat ze prachtig is. Stof tot aan-
merkingen vindt men er  bijna niet. e goede smaak 
is overal heerschende, en mogen ook al de Franschen 
bij  voorkeur  de latere perioden der  kunst (ten onrechte 
door  waanwijze kamergeleerden met den naam „ver -
valtijd "  bestempeld) bestudeeren, ik kan daar  geen 
kwaad in zien. 

Overal is wel wat goeds te vinden, en de elegance 
der n verdient zeker  navolging. Vooral de 

s XV-stijl , hoezeer  vroeger  ook verguisd, heeft 
zooveel keurigs aan te wijzen, dat zij  een onuitputtelijk e 
bron voor  de hedendaagsche kunstenaars is. 

Frankrij k heeft getoond, dat, al heeft Teutoonsch 
wapengeweld het kunnen vernederen, het toch altij d 
nog aan de spits der  beschaving gaat. e dit nog 
lang zoo blijven! 

n mijn volgenden brief hoop ik Japan en een ge-
deelte van d te behandelen, om daarna mijn 
serie brieven te eindigen met eenige beschouwingen 
over  de architectuur  in de kunstgalerij. 

E . 
Te Brussel is de tentoonstelling van bouwkunst in 

het  des Beaux-Arts geopend. Vooral de afdee-
ling retrospectieve kunst, die drie eeuwen omvat en 
waarbij  zich o. a. schetsen van s bevinden, moet 
zeer  belangwekkend zijn. Tevens zijn 19 plans, die 
op de uitgeschreven prijsvraag voor  een l 
van bouwkunst zijn ingekomen, ter  bezichtiging gesteld. 

— Te e is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
een ontwerp van een parlementsgebouw voor  de -
mer der  Afgevaardigden en den Senaat van het -
ninkrijk , welke lichamen totheden niet in één gebouw 
vereenigd waren. Naar  deze prijsvraag kunnen slechts 

e architecten en ingenieurs mededingen. e 
ontwerpen moeten vóór 30 November  a.s. bij  het 

e van Binnenlandsche Zaken ingeleverd zijn; 
voor  het beste plan wordt een prij s van 10,000 lir e 
uitgeloofd, terwij l bovendien nog twee premies, elk 
van 3000 lire, kunnen toegekend worden. 

t juist niet zeer  uitvoerige programma verlangt 
overigens slechts „u n progetto di massima", en behalve 
de plattegronden, gevels en drie doorsneden, op de 
schaal van 1 a 200, en eene begrooting van kosten, 

ook eene beschrijving van de wijze van verwarming, 
ventilatie en verlichting; geschaduwde of gekleurde en 
perspectievische teekeningen zijn nadrukkelij k verboden. 

t programma zegt niets van de plaats, waar  het pa-
leis verrijzen zal, noch van de som die voor  een even-
tueelen bouw beschikbaar  gesteld is, maar geeft slechts 
als bouwoppervlakte een rechthoek van 250 bij  180 
meter  aan, met een plein van 75 meter  breedte aan 
de zuidzijde en straten van 25 meter  breedte aan de 
drie andere zijden. Voor  de afzonderlijk verlangde 
ruimten zijn de maten niet opgegeven en is er  alleen 
vermeld, dat het aantal verschillende lokaliteiten in even-
redigheid moet staan tot het getal der n en 
Senatoren. e Commissie heeft zich hare taak blijk -
baar  zeer  gemakkelijk gemaakt, maar  het is te voor-
zien dat, met deze onvoldoende bepalingen, de uitkomst 
niet schitterend zal zijn. Als hoofdlokaliteiten worden 
eene gemeenschappelijke zaal voor  700 personen , eene 
zaal voor  den Senaat van 2 50 en eene voor  de r 
van 508 zitplaatsen verlangd, waaraan denoodigeves-
tibules, de vertrekken voor  de , de Voorzit-
ters en de Parlementsleden , de kleedkamers, stcno-
grafenburcau's enz. grenzen moeten. e verder  be-
noodigde appartementen bestaan in woningen voor  den 
Voorzitter , eenige ambtenaren, wachten en voorts in 
koffie-, restauratie- en conversatiezalen, groote remi-
sen voor  de rijtuige n der n en Senatoren, 
benevens stalling en remise ten dienste van den Voor-
zitter. 

E . 
. e aandacht is den laatsten tij d ge-

vestigd op de vele middelen, die in practij k gebracht 
worden om hout brandvri j  te maken, en vooral voor 
schouwburgen is het van groot belang , daarin op af-
doende wijze te slagen. Vóór ecnigen tij d vond eene 
belangrijke proefneming plaats, waaromtrent de

 Courant het volgende mededeelt: 
n twee houten huisjes van gelijke afmetingen werd 

een hoop met petroleum begoten krullen tegelijkertij d 
in brand gestoken. r  den feilen wind aangewak-
kerd , verteerden de vlammen het eene binnen weinige 
minuten, maar  het andere bood het vernielende element 
weerstand en bleef ongedeerd, ofschoon de blaren, die 
zich aan den binnenkant vertoonden, duidelijk toonden, 
dat het vuur  er  zijne kracht wel op had beproefd. 

t huisje was geverfd met onbrandbare verf, ver-
vaardigd uit de asbest. e Asbestos is eene vezelstof, 
afkomstig uit de mijnen van , die de merk-
waardige eigenschap bezit, dat ze niet vatbaar  is voor 
ontbranding. n maakt er  allerlei zaken van, o. a. 
papier, dat gebruikt wordt voor  kostbare documenten , 
allerlei soorten van doeken, ook touw voor  brandladders. 

„Ui t deze vezelstof heeft men nu ook verf bereid, 
die eveneens brandvri j  is, en waarmede o. a. de houten 
gebouwen van de g te 

n zijn bestreken. e Asbestos komt 
ook voor  in de mijnen van Canada, maar  de e 
wordt voor  beter  gehouden. e proeven op De
breker werden genomen met verf, uit de e 
Asbest, door  de United Asbestos Company in hare 
fabrieken te n en Birmingham bereid. n Neder-
land wordt die j  vertegenwoordigd door 
den heer  James Willin g tc " 

. e Gemeenteraad heeft den Burge-
meester  gemachtigd tot het aangaan van eene overeen-
komst met den Staat, waarbij  de Gemeente zich ver-
bindt , het in de s gelegen eiland St.-Antonic voor 
de verbreeding van den linker  rivierarm  , tegen eene 
vergoeding van ƒ30 ,000 af te graven. 
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— Gedeputeerde Stoten van g doen eene 
oproeping van sollicitanten voor  twee opzichtersbetrek-
kingen bij  den Provincialen Waterstaat in dat gewest, 
ter  standplaatsen t en Weert. 

Aan elk dezer  betrekkingen is verbonden eene vaste 
jaarwedde van ƒ 1 1 0 0, eene vergoeding van  50 'sjaars 
wegens bureaukosten , het genot van reis- en verblijf -
kosten en aanspraak op pensioen. 

Sollicitanten voor  bovengenoemde betrekkingen moe-
ten zich vóór of op 15 September e.k. bij  adres op 
zegel tot Gedeputeerde Staten wenden, om zich op 
een nader te bepalen dag te onderwerpen aan een ver-
gelijkend examen, waarvan het programma door het 
Provinciaal blad zal worden bekend gemaakt. 

. e d besloot met ingang van 1 Ja-
nuari e.k. den prij s van het gas van 8 op 7 cent per 
stère te brengen cn den huurprij s der  gasmeters op 
een derde van den tegenwoordigen prij s terug te brengen. 

 de voorgevel van het uit , een architec-
tonisch oogpunt zoo prachtige, stadhuis na jaren arbeid 
geheel gerestaureerd is, doet zich de behoefte gevoe-
len om ook den zijgevel onderhanden te nemen. e 
gemeente heeft op dc begrooting voor het volgende 
jaar  eene som van ƒ 8000 voor  restauratie van den wes-
telijken zijgevel uitgetrokken cn het is te hopen, dat 
de d aan dit voorstel zijne goedkeuring zal hech-
ten , waartoe te meer  reden bestaat, daar  de kosten der 
herstelling van den voorgevel grootendeels door het 

k gedragen werden. 
— Afl . 8 van „Dl  (uitgave van J.  Broese, 

te Utrecht), bevat het volgende: 
e kina op de koloniale tentoonstelling (met fig.) — 

Oberstein en zijne agaatslijperijcn. — c pulsometer 
(met fig.) — t vegetarianisme. — Sterrevct of sterre-
schot. — s over  petroleum en haar  onderzoek (met 
fig.) — e a Chimaera, een der  schoonste 
Orchideeën (met fig.) — e mikro-tclefoon van Theiler 
(met fig.) — c havenwerken te Antwerpen. — Een 
jong muschje, dat door een kneu wordt gevoederd. — 

t scherpen van nieuwe en oude vijlen door een 
zandstraal (met fig.) — e telefoon-concerten op de 
tentoonstelling te Amsterdam. e mikrofoon Berliner 
(met fig.) — e levensduur  der  boomen (met fig.) — 

t dubbelchroomzure kali-element, verbeterd door  G. 
Trouvémetfig.) — e berichten. — Correspondentie. 

— Op de Spijkerswaard tegenover  Wij e zal door  den 
heer Terwindt te Pannerden een stoom-stcenfabrick wor-
den opgericht, waartoe de noodigc voorbereidende maat-
regelen genomen zijn. r  in den laatstcn tij d on-
derscheiden fabrieken aan den J sel werden opgeheven, 
zal de oprichting van deze nieuwe, door  de arbeidende 
klasse aldaar, met ingenomenheid begroet worden. 

r  aangenaam zijn de berichten over  de steenbak-
kerijen in de nabijheid van . g dc steenbak-
kerij e Vlijt "  reeds den geheelen zomer stil en zag 
men aardappelen groeien, waar  anders de steenen ge-
droogd worden , bij  het inhuren van het werkvolk , wat 
hier  geregeld met kermistij d plaats vindt, heeft ook de 

eigenaar  van e Nijverheid"  zijn volk gedaan gegeven. 
e voorraad steenen toch is zóó groot dat aan de 

fabricage van nieuwe niet behoeft gedacht te worden. 

. 
n de zitting van den Gemeenteraad van , 

den laatste der  voorgaande maand gehouden, werd 
de heer  T. E. van Erkel te t met 7 van de 
13 stemmen benoemd tot Gemeente-bouwkundige; de 
heer P. . Scheltema te Zutfen verkreeg 3 stemmen, 
de heer  Th. van n te Zutfen 2 en de heer  Van 
der  Wilde te n  stem. Er  waren 44 solli-
citanten. 

TOESTE  TOT T N V A N 
T T GEBOUWE N EN . 

n de Deutsche Batiseitttug van 29 Augustus 1.1. 
komt de beschrijving voor  van eene gepatenteerde uit-
vinding van den r Stanislaus von i 
te Warschau, tot het verwijderen van vocht uit nieuwe 
en vochtige huizen en het desinfecteeren van lokalen. 

e beschrijving wordt door een paar  afbeeldingen 
verduidelijk t en het toestel, dat door den vertooner 
wordt toegepast, bestaat uit twee declen, waarvan het 
eene voor de ontwikkeling van warmte moet dienen 
en even als een locomotief op wielen gesteld is om de 
verplaatsing gemakkelijk te maken, terwij l het andere 
een ventilator is, die buiten de kamer of het gebouw 
wordt opgesteld en door  middel van buizen of pijpen 
met het verwarmingstoestel in verbinding staat. 

e belangstellende lezer  wordt naar  het bovengenoemde 
e weekblad verwezen en volgens het daarin 

medegedeelde zou deze uitvindin g belangrijke diensten 
kunnen bewijzen, niet alleen voor het spoedig be-
woonbaar  maken van nieuwe gebouwen, maar ook 
voor de inrichtin g van droogovens, terwij l het ver-
plaatsbare toestel ook dienst kan doen voor  spoedige 
verwarming van groote lokalen als kerken, barakken, 
enz. cn voor de snelle verwijderin g van vochtige lucht. 

e uitvindin g werd in Warschau met goed gevolg 
toegepast. 

. 
Tripolith.  vertrouwen, waarmede het tripolit h 

bij de eerste toepassingen vóór een tweetal jaren ont-
vangen werd, is door de ondervinding beschaamd. n 
de practij k is men , door tal van toepassingen, tot de 
overtuiging gekomen, dat tripolit h in geenen deelc dc 
voorkeur  verdient boven goede hydraulische mortels, 
als daar  zijn portland-cement en waterkalk; tripolit h 
kan met deze materialen zelfs niet op ééne lij n gesteld 
worden, al is de prij s daarvan ook hooger. 

Van e zijn te Berlij n verschillende 
proefnemingen gedaan, die allen onbevredigende en 
dikwerf ook zeer  ongunstige uitkomsten gegeven heb-
ben. e firma  Zeyer  & r  aldaar  heeft zeer 
slecht gestaan bij  de toepassing van ornementen uit 
tripolit h voor  buitenwerk. 

Zuhtamerikaansch timmerhout. Eenige 
onderzoekingen van den heer  Thanneur 
toonen aan, dat Zuid-Amerik a rij k is aan 
houtsoorten voor  het ingenieurs-vak. t 
yamlnbay is buitengewoon hard en duur -
zaam; het cour 011 pay is ook zeer  harden 
rij k aan looistof. t quebracho verdient 
echter  meer  belangstelling dan eenig an-
der en groeit overvloedig in de bosschen 
van a Plata en lirazilie . t gelijk t op 
eikenhout en wordt gebruikt voor  spoor-
w egl iggers, telegraafpalen, fundecrpalen, 
enz. t is zwaarder  dan water; zijn soor-
telij k gewicht is 1.203 tot 1.333. e kleur 
is aanvankelijk roodachtig, gelijk maho-
niehout, maar  wordt met den tij d don-

kerder. r  het rij k is aan looistof, 
wordt het in lirazili e gebezigd voor  leer-
looien en is onlangs voor dat doel inge-
voerd in Frankrijk . Een mengsel van een 
derde fijngemaakt quebracho en twee der-
den gewone looistof geeft goede uitkom-
sten, f \ 

. 
t anonyme schrijven over  pannen, op 

de e Tentoonstelling te Amster-
dam geëxposeerd, en toegezonden onder 
het postmerk Amsterdam, 2 September, 
kan niet worden opgenomen, tenzij  de 
schrijver  zich bij  de e bekendmaakt. 

. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurrec-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 
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G r
Advies en Aanleg door 

Amsterdam, Prinsengracht 574. 

Geïllustreerde Prijscouranten op aanvraag. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor . 
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor -
graplii c voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op [ruw» aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G. STE  CV.., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsvcrliooging voor de bestellers. 

O . J . . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d™f 3de» e n 4J.  gr a a l | v o o r Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

. 
S

 zjjn voornemens op g 
20 September  1883, des middags ten 12 ure, 
ten e der  gemeente in het openbaar 
aan te besteden: 

t bouwen van eene School voor 
400 kinderen met Onderwijzers-
woning op een perceel weiland 
aan de verlengde . 

Bestek en teekening zijn op de Gemeente-
secretarie verkrijgbaar , tegen betaling van 
vyi'ti g cents voor  één he-tek en van twee 
gulden voor een stel teekeningen. 

Aanwjjzin g geschiedt 2 dagen voor  de be-
steding. 

Schiedam, den f) September 1SS3. 
Burgemeester cn Wethouders ran Schiedam, 

P. J. V A N  VA N . 
 Secretarie, 

A. W. . 

op Vrijdag den 21 September  e.k.. des n 
middags te twee ure, ten Gemeentehuize te 
Zutphen, voor  de levering van: 

voor  eene bestrating van 1700 P op-
pervlakte, bjj  voorkeur  in afmetingen 
van „  of centimeter  kopvlak. 

2o. 328000 (dri e honderd acht en twinti g 
duizend) beste harde eenigzins 
getrokken 

3o. 625 . (zes honderd vjj f en twinti g 
strekkende ) beste harde dub-
bel verglaasde Engelsche ijzer-
aarden 

, 
waarvan 425 . wjj d 0,25 . en 

200 „  » 0,20 „ 
e voorwaarden liggen ter  lezing op het 

Bureau van den Gemeente-Architect F. . 
VA N E T T E G E  en zullen op franco aan-
vrage worden toegezonden. 

, 
N V A N 

 u ........ 

Bickerstraat 
. 

Bj j den aanleg der  werken der Water-
leiding te Schiedam wordt gevraagd 

een flink . 
n adresseere zich aan den -

, den r . P N. , 
ZuidUaak iü te Botterdam. 

Y & ,  <£ 
S BOC  Frères, E £ 

, S &  C"„ E £ 

 o., g 
Oostzeedijk 248,

zoekt togen hoog Salaris, 

voorzien van diploma, als vertegen-
woordiger bij  de uitvoering der 
Waterleiding te Arnhem. 

s Se Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Cent raai vcrwarmi ng & Ventilatie-
t ingen, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor; 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

E
VAN 

en andere 

voor , N 

S , enz. 

T E R R A - C O T T A - F A B R I E K . 
N 

van Engelsche en e Portland-Cement, Gips, Engelsche en 
e , Schoorsteenpotten en Privaattrechters. 

Platte n (model Echt), e - en Profilsteenen. s in 
soorten, Cementen Putten en , , r  en . marmeren 
en houten Schoorsteenmantels, n Parketvloeren, houten , zoomede 
voorwerpen in Zink . Albastine tot het witten van kalkmuren en plafonds, laat niet los 
en geeft niet af, bjjzonder  goed voor  scholen en gestichten. Verf voor  cementen gevels, 
plastische Plafondversieringen uit papierstof en hennep vervaardigd: verder  alle Bouw-
artikelen in den uitgebreidsten zin, te bekomen cn detail en voor  export en gros 

1H Al 11 N «f- C". 
Aohter-Oosteinde, bij  het Paleis voor  Volksvlijt , . 
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, 
t en Stoomheüen 

T E P en TE . 
n - en Brugconstructiën. EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen. 

G 
(Voor  rekening van den Staat). 

Op g den 1' "  September  1883, dea na-
middags ten 2 are, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, 
van: 

Bestek No. :ii)0. 
t maken en herstellen van 

eenige werken tot beveiliging 
van den spoorweg tusschen 
Utrecht en Bokstel. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, volgens ij  38 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 1 September  1883 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n en aan het bureau van den r 

r  F. SASSEN te 's llertogen-
bosch en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te 
bekomen, tegen betaling van / 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (al'd. Weg en Werken! en door 
den r  voornoemd. 

e aanwjjzing op het terrein zal geschie-
den op den 18**« September  18S3, des voor-
middags ten 11 ure, te beginnen bjj  den 
Orthenschen Overweg. 

Utrecht, den 31"' ° Augustus 1883. 

Beltweg N°. 3. 

. T 

. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S C.OZN., Beekstraat F. 62, te Arnhem. 
 c  W. PATON

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 

. , Architecten, Bouwkundigen en verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 

d aan de originelen geljjk zjjn . 
n worden op franco aanvrage toegezonden door 

O. Z. Voorburgwal 19, 

. 
. . 

. 

Van der 
O a l v . op 

] 

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids-  Niet aangroeien-

 de en roestwe-
| rende Verven. 

Vertegenwoordiger  der  Ceramiek- en 
Cementtegellabriek. 

Verders specialiteit in : 
n - en Fabrieksramen. 
n en n . 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijke r en beter 

als Biet. 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

Wj j maken heeren Architecten, s enz. opmerkzaam op de Tentoonstellings-
étalage te Amsterdam van de Firm a  te . 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

N en N van gegolfd . 

Toegepast door  de n , de e Tramweg-
, de n Architecten .1. A.  te helft,  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. & P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

(bekroond met a te Amsterdam 1882). 
en andere S met inwendige luchtverwarming. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
N i e u we vaa r t , O 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

e van Financiën. 

e ONTVANGE  der E en 
N te  zal 

op g den Z October  1883, des middags 
te 12 uren, in het Nederlandsch  bjj 

. de Wed. F . , in het openbaar 

: 
 slechten van de Noorderfron-

ten van Bergen-op-Zoom, het 
aanleggen van Aardebanen, het 
graven eener  Waterleiding, het 
metselen van s en het 
uitvoeren van eenige daarmede 
in verband staande werkzaam-
heden. 

NB. e te verwerken hoeveelheden be-
dragen 0. a. ongeveer: 

458.000 3 . aardewerk. 
1088 » metselwerk. 
425 » beton. 

e Besteding geschiedt, bjj  enkele inschrij -
ving. 

t Bestek ligt ter  inzage aan de -
ren der e en n te
drecht,  Breda, 's Bosch en Btrgen-
op-Zoom en is aan laatstgenoemd kantoor  van 
10 September  1883 af, tegen betaling van 

ƒ 3 per  exemplaar, te bekomen. 
e aanwijzing in loco wordt gegeven op 

, g en Woensdag den 24, 25 
en 20 September en op g don 1 Oc-
tober  1SS3, telkens des middags te twaalf 
uren, te beginnen aan de , 
staande aan de Stationstraat. 

Nadere .inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  voor  dc Ontmanteling F. W. V A N 

T J.Gz. te Arnhem, den -
ter P. V A N E E Jz. te Breda en den 
Opzichter . . C. V A N N te Ber-
gen-op-Zoom. 

t bij G. W. van de Wiel & C»., te m 

E G N . 37. G 15  1883. 

r  F. W. V A N T [Gz. 
Bureau der e van Architectur a et Amichia: TAX , 

C. . S S en A. W. . 

Stukken cn correspondentie voor  het Genootschap te adresseeren aan 
den '̂''-Secretaris, Prinsengracht S51 te Amsterdam. 

All e andere stukken en advertentiën aan hel Bureau van  Opmerker, 
t X" . 28 e Arnhem. 

AY/.W, 
T f 2.25 per 3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 

vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
/ 7.50 en O f 9.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 

a. dat dc Soc/'e Vergadering zal gehouden worden 
den ig'1" "  September a. s. in n Stroucken, alhier. 

e agenda voor  die vergadering is: 
1". n van het Bestuur. 
2°. Ballotage van de voorgestelde leden. 
3°. Behandeling van het voorstel: Wetsherziening. 
4". Verkiezing van een Bestuurder. 
5". Bijdrage van den heer  G. van Arkel over  vak F. 

(materialenkennis). 
6". Bijdrage van den heer  Jan Springer. 

b. dat de 2ic Algemeene Prijsvraag, waarvan het 
programma in de vorige Opmerker is opgenomen, voor 
alle leden ter  mededinging openstaat. 

t daarin genoemd Stationsgebouw wordt vooron-
dersteld te zijn een Tusschenstation. 

 liet Bestuur, 
de iste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

(A. et A.) G  OF 
? 

n Nederland zijn drie categorieën architecten, die, 
van geheel verschillende standpunten uitgaande, het-
zelfde doel trachten te bereiken. 

Welke zijn die categorieën ? Zij n het die architecten, 
welke overtuigd, dat men zijn kunst, d. i. zijn studie 
en leven niet beneden haar  waarde moet schatten, hun 
honorarium berekenen naar  een billijke n norm of naar 
vaste aangenomen gewoonten, of die, welke voor  eiken 

s hunne gefingeerde talenten veil hebben? 
Neen. e categorieën hier  bedoeld zijn: i °. de 

bouwkundige ingenieurs, 2°. de architecten en 30. de 
would-be architecten. 

Beschouwen wij  achtereenvolgens deze drie categorieën 
e n trekken hieruit onze conclusiën. 

Sub 1. e bouwkundige ingenieurs. 
e wordt men dit? r  na het eindexamen der 

hoogere burgerschool of examen A gedaan te hebben, 
naar de polytechnische school te t te trekken, 
daar na twee jaren een tweede examen B af te leggen 
en ten slotte, weder  na twee jaren, het derde of eind-
examen C te doen. 

t eindexamen bestaat in hoofdzaak in het afleggen 
van proeven van bekwaamheid in mechanica en wis-
kunde , terwij l aan het eigenlijke vak, aan de archi-
tectuur, slechts betrekkelijk weinig tij d kan worden 
besteed. 

Wat hiervan het gevolg is, zien wij  straks. 
e tweede categorie architecten zijn de self-made 

men. Zij  hebben ieder op hunne wijze getracht zich 
te vormen. e een heeft zich eerst in het practische 
leven begeven en zich daarna hier of daar  aan eenige 
inrichtin g of onder  leiding van bekwame bouwmeesters 
op het vak toegelegd, om, steeds werkende en studee-
rende, zich langzamerhand verder te bekwamen. e 
andere is geheel practicus en heeft, door  omgang met 
zijn meer esthetisch ontwikkelde vakgenooten, zich 
langzamerhand eenige bekwaamheid verworven, om een-
voudige ontwerpjes te maken. 

e derde categorie is geen bespreking waard; dit 
zijn dezulken, die meenen, dat het schoone vak van 
architect slechts bestaat in het maken van gebouwen 
met moois overladen en die, helaas, door  hun verre-
gaanden wansmaak alle nieuwe wijken onzer  vader-
landsche steden ontsieren. t zijn de zoogenaamde 
timmermans-architecten, die zich, gedachtig aan de 
gulden spreuk van den schoenmaker, liever  bij  hun 
schaafbank moesten houden, dan zich te wagen op 
een hun onbekend terrein. 

Waardoor ontstaat deze ongezonde toestand? n 
iedere timmerman, kan iedereen zich dan een patent 
als architect verschaffen en met sierlijk e letteren
architect, aan zijn deur  doen schilderen? Zeer  zeker. 

e wet verbiedt zulks niet. Wel wordt het een kwak-
zalver  verboden . voor  zijn naam te zetten, doch 
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een ieder  is vri j  Architect, zelfs t achter 
zijn naam te plaatsen. 

Wat is hiervan de oorzaak? t dc wet dan geen 
architecten, die door  eenig examen een diploma ver-
wierven , dat zij  het publiek kunnen toonen, uitroepende: 
Ziehier, dit papier  geeft u waarborg van Staatswege, 
dat ik architect ben! Zeer  zeker. 

Onze eerste categorie architecten (bouwkundige 
ingenieurs) zijn dezulken. Zij  echter  zijn de mannen 
niet, die den lande zijn grootste gebouwen , den steden en 
particulieren hunne bouwwerken leveren. Gaan wij  de 
groote bouwwerken, door  den Staat in de laatste ja-
ren opgericht, na, dan bespeuren wij , dat de -
rin g zelve, den bouwkundigen ingenieur  voorbijgaande, 
deze werken aan bekwame, maar  niet-gediplomeerde 
handen toevertrouwde. 

Wat is daarvan de reden ? Zeer  eenvoudig; men ga 
slechts den weidschen titel na: Bouwkundige
Bouwkunde, een vak zóó rijk , zóó ontzaglijk omvang-
rij k , omvattende alle schoone kunsten, een vak waaraan 
men twee, drie menschenlevens zou moeten wijden, 
om er  ook maar eenigszins volkomen van op de hoogte 
te zijn , wordt hier  gekoppeld aan het vak van inge-
nieur  , dat, eveneens een geheel andere richtin g uit-
gaande , een studie vereischt, waarvan eerst mannen 
op rijpen leeftijd langzamerhand alle geheimen begin-
nen te doorgronden en te ontdekken. 

Nu wordt van den armen examinandus voor  het diploma 
van bouwkundig ingenieur  vereischt, dat hij  zich vol-
stoppe met mechanica cn wiskunde, en slechts twee 
van de vier  jaren zijner  studiën kunnen, nog slechts 
eenige malen per  week, gewijd worden aan de archi-
tectuur. n die korte spanne tijds moet hij  zich in de 
geschiedenis der  bouwkunde, in de orncmentiek, com-
positieleer, het projectccren van grootere en kleinere 
bouwwerken en wat niet al, bekwamen, om daarna exa-
men erin af te leggen. s het nog te verbazen, dat, 
eenige gunstige uitzonderingen daargelaten, het meeren-
dcel der  van t komende bouwkundige ingenieurs 
uiterst weinig op kunstgebied prestceren, terwij l zij , 
in de practij k komende, eerst najaren werkzaam bureau-
leven wellicht bruikbar e mannen kunnen worden? 

En alléén deze categorie wordt door  de wet het 
publiek aangewezen als dc Architecten. s hier  geen 
leemte in de wet ? n niet de examens zoodanig 
worden ingericht, dat self-made men, die door  aanhou-
dende studie, het voortdurend medestrijden in de ver-
schillende prijskampen, door  reizen en het hierdoor 
uitbreiden van hun smaak, zich zelf vormden , eveneens 
instaat waren gesteld, een diploma als geëxamineerd 
architect door  het doen van een examen van Staats-
wege tc verkrijgen ? c eischen voor  deze examens 
zouden dan echter  moeten gewijzigd worden in dier 
voege, dat van den architect, d. i. van den practi-
schen kunstenaar, niets meer  gevergd werd , dan hem 
voor  de uitoefening van zijn vak noodzakelijk is. e 
overtollige wiskunde en mechanica moest worden afge-
schaft en ccn meer  werkelijk esthetische beteekenis ge-
hecht worden aan het woord „architect. " 

Werden aldus de examens ingericht, velen der  te-

genwoordige jongere architecten zouden het zich eene 
eer  rekenen, zich aan een onderzoek van Staatswege 
te onderwerpen, teneinde een diploma te verkrijgen. 

Werd het dan met alle gestrengheid een ieder, die 
niet gediplomeerd was, verboden zich den eernaam 
van architect toe te eigenen , dan voorzeker  zouden én 
de kunstenaars gewaarborgd zijn tegen een concurren-
tie van minder  bekwamen , maar gediplomeerden, èn het 
publiek tegen de ongelukkigen van de derde categorie, 
en dan ten slotte, boven alles zou dc t gebaat 
worden cn onze Nederlandsche Bouwkunst zou van 
Staatswege krachtdadig worden voortgeholpen. 

P. . 

. 
. 

Toen ik in mijn vorigen brief als mijn mcening uit-
sprak , dat dc Fransche inzendingen de schoonste van 
de geheele expositie waren, had ik de Japansche af-
deeling, die onmiddellijk daaraan grenst, nog niet met 
die aandacht beschouwd, welke zij  zoo ruimschoots ver-
dient. Thans, nu ik een halven dag in de Japansche 
afdeeling heb doorgebracht, zou ik bijna geneigd zijn, 
den eerepalm aan de zonen van den o te reiken. 

e Japansche kunst, ofschoon uit dc Chineesche ont-
staan , heeft deze laatste echter  verre achter  zich ge-
laten. Vooral wat email en lakwerk betreft, hebben 
de Japaneezen reeds sedert een tweetal eeuwen in Europa 
een groote vermaardheid verworven. e techniek is 
volmaakt, nooit is iets dergelijks door  eenig Westersch 
volk voortgebracht. e traditië n , die reeds van eeuwen 
herwaarts dagteekencn, zijn steeds, door  alle geslachten 
heen, in cere gehouden, en nimmer werden middel-
matige producten vervaardigd. 

t Chineesche lakwerk is tamelijk naturalistisch en 
fantastisch gedecoreerd, doch dat der  Japaneezen ver-
toont in den regel meer  geometrische motieven, die 
van veel smaak getuigen. Op symmetrie letten de 
Japaneezen niet, doch zij  weten een vlak zeer  stijlvol 
met ornementen te bedekken. Als bij  het Japansche 
lakwerk dierfiguren tot decoratie gebezigd worden, 
of planten of deelen daarvan tot versiering worden 
aangewend, houdt men zich streng aan de natuur, 
en de opmerkingsgave der  Japansche teekenaars is 
daarbij  merkwaardig. Een lid der  firma -

a (Compagnie industrielle et commcrciale do 
Japon) van Tokio, die vloeiend Fransch sprak en zeer 
voorkomend was, deelde mij  mede, hoe de lakwerken 
vervaardigd worden. 

k wordt aangebracht op fijn dennenhout, 
cederhout, papier-maché, enz., dat met ccn 1
hars bedekt wordt, zoodat het een zeer  gladde opper-
vlakte verkrijgt . t lak wordt nu met dunne laagjes 
aangebracht, waarvan er  dikwijl s 20 a 25 over  elk»" 
komen. n begrijpt dus, hoeveel tij d men aan het 
vervaardigen van een stuk lakwerk besteden moet. V 
zijn drie soorten van lak: gele, bruine en lichtgele, 
die uit het sap van zekere boomsoorten verkagen 
worden. e lichtgele soort wordt aan de lucht don-
kerzwart. t lakwerk wordt met goud en ornement 
versierd, en daar  men, na het aanbrengen van ett* 
laklaag, die ornementen weer  opnieuw vcrgulden 

moet, komen ze als relief uit de fond uit. e laatste 
laag lak bedekt ook het goud, waardoor  die wan* 
tint verkregen wordt, aan het Japansche lakwerk oigcri-

s wordt ook ivoor  en paarlmocr  als decorate 
aangewend. t groote kamerschut, dat bij  dc boven-
genoemde firma te zien is en dat ƒ 3 5 00 kost, " 
zeker  het fraaiste stuk lakwerk, dat in de Japansch1 

afdeeling te zien is. Overigens vindt men er  nog 
fraaie kastjes, kabinetjes, paneclen, geschikt voor 
nuiurdccoratic, enz. Ook het lakwerk van a 
is de bezichtiging overwaard. 

t bronswerk der  Japaneezen is ook zoo prachtig, 
dat men zich niet begrijpen kan, hoe het mogelijk is, 
jets zoo volmaakts voort te brengen. Vazen, in ver-
schillende vormen, meestal van hoogst bevallig silhouet, 
presenteerbladen, beeldjes, ja wat niet al, is daar  te 
zien. t zal hier  den beschouwer meer  treffen, met 
hoeveel succes de Japaneezen deelen van planten tot 
decoratie weten te bezigen. n zie b. v. bij -

a dc bladen met krabben, kikvorschen, 
enz. erop, of bij  Zembci Zaito de deelen van boom-
stammen met roofvogels erop en men zal zich moei-
lij k iets meer effectvols kunnen denken. Bij  eerstge-
noemde firma  werd mijn aandacht bijzonder  getrokken 
door  een zilveren theeservies, dat met brons ten dele 
overtrokken is. e moeilijk deze techniek is, zal 
men begrijpen ; zij  dagteekent dan ook eerst van den 
laatsten tij d en het zou mij  niet verwonderen , als de 
inzender  daarmede een hooge onderscheiding be-
haalde. 

e Japansche ceramiek is in de laatste jaren aan-
merkelijk vooruitgegaan, en heeft die der  Chineezen 
verre achter  zich gelaten. r  het nauwkeurig be-
studeeren der  natuur  hebben de Japansche producten 
een frischheid, die men bij  de Chineezen tevergeefs 
zoekt. Ook munten de Japaneezen uit in het aanbren-
gen van email cloisonne op porselein. e metaaldraden 
worden door  gesmolten glas op het te versieren voor-
werp bevestigd en daartusschen worden dan de emaux 
door  middel van groote hitte gesmolten. e tech-
niek is zoo moeilijk , dat nog nooit in Pairopa iets 
dergelijks is kunnen vervaardigd worden. 

Schoone voorbeelden van geëmailleerde porseleinen 
zien wij  bij a en bij  Jossouki-Xamikama. 
Ook vazen, zeer  sierlijk met reliëffiguren gedecoreerd, 
zijn daar  te vinden. e aandacht in het bijzonder  ver-
dienen de vazen, met kikvorschen, jonge eenden , po-
1}pen , vogels en humoristische voorstellingen versierd. 
Ook het servies, dat van porselein is, doch uit onge-
bakken klei schijnt te bestaan, is zeer  merkwaardig. 

e porseleinen van a zijn meest allen met 
email bewerkt en vertooncn zeer  heldere kleuren. t 
meest van allen trekken mij  de porseleinen van Tan-
zan te Tokio aan. Zij  zijn met zeer  smaakvolle orne-
menten in matte kleuren versierd. e fond is meestal 
zwart, waartegen de zacht gekleurde arabesken zeer 
fraai uitkomen. Ook het „porcclain e craquelé"  , het zoo 
gezochte gebarsten porcelein is hier  in ruime keus voor-
handen , terwij l ook de firma a te o 
een schoone verzameling van dit product tentoonstelt. 

n hoogen dunk van de tcekenkunst der  Japaneezen 
geven dc kamerschutten, op gouden grond met O. . 
inkt versierd. Boomen , schildpadden, vogels, apen, 
alles is met veel smaak geteekend. r  alle symme-
tri e ontbreekt, heeft alles een losheid, die het oog aan-
genaam aandoet. 

e Japansche borduurwerken, zorgvuldig in een 
glazenkast besloten, die echter  door  een Japanner 
met veel hoffelijkheid voor  mij  geopend werd, zijn zoo 
prachtig, dat men niet moede wordt ze tc bewonderen. 

t kamerschut met twee ibissen versierd is het schoon-
ste, dat ik ooit van dien aard zag, en het verwonderde 
n ] i j  niet, toen de Japanner  mij  verzekerde, dat de kun-
stenaar  , die het vervaardigd had , er  drie jaren over 
gewerkt heeft. Ook de pauwen zijn keurig geborduurd. 

t deed mij  genoegen tc zien, dat . . onze -
gin ccn der  borduurwerken heeft aangekocht. e Ja-
paneezen beklaagden zich overigens bitter  over  den 
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weinigen kooplust der . c cenigen , die nog 
wat gekocht hadden, waren vreemdelingen. 

n een tamelijk donkeren hoek heeft het Japansch 
Gouvernement een zeer  belangrijke collectie kaarten, 
photographieën, plans van dokken, sluizen, stoomboo-
ten , scholen , voorts hulpmiddelen voor  het onderwijs enz. 
uitgestald. e collectie is zeer  dc bezichtiging waard, 
daar  zij  doet zien, hoe de Japaneezen in een tiental 
jaren de geheele Westersche beschaving hebben over-
genomen. k vond het echter  jammer, dat ze hun vroe-
gere schilderachtige dracht voor  de sombere lvuropee-
sche hebben laten varen. t is niet bepaald een 
verbetering. 

Een bezoek, aan de Japansche afdeeling gebracht, is 
zeker  zeer  leerzaam, doch men moet de zaal dan niet 
met versnelden pas doorloopen, maar  er  eenige uren 
aan besteden. n zal zich dien tij d niet beklagen, 
vooral daar  de Japaneezen zich beijveren, de meest 
mogelijke inlichtingen te verstrekken, en volstrekt niet, 
zooals hun Chineesche naburen, de bezoekers hun waar 
willen opdringen. Veel is er  in de Japansche afdeeling 
tc leeren , vooral voor  hen , die zich op kunstnijverheid 
toeleggen. Zij  kunnen daar  zien, hoe men met een-
voudige middelen een kolossaal effect teweeg kan 
brengen. 

Een volgende brief zal aan de e inzendingen 
gewijd zijn. 

. 

N E G -

 ligt op den weg van een Bouwkundig Week-
l/lad dc prijsvragen en al, wat daarop betrekking heeft, 
te bespreken , om het even of de wedstrijd in alge-
mecnen dan wel in beperkten zin heeft plaats gehad. 
Eene bevriende hand zendt ons het verslag der  Jury, 
die de ontwerpen op de prijsvraag voor  een schouw-
burg te m beoordeelde, en wij  laten dit stuk 
in zijn geheel volgen, met het voornemen in een vol-
gend nommer deze zaak nader  te bespreken. 

G der Jury, benoemd tot beoordeeling van de Ont-
werpen , welke zijn ingekomen ter beantwoording van 
de  die dooi de Vereeniging e 
Schouwburg"  is uitgeschreven. teneinde te geraken tot 
liet beste plan voor de uitvoering van ccn nieuw tc bou-
wen Schouwburg. 

J l

(> 1. e Jury is samengesteld uit vij f leden, wier  namen in 
alphabctische volgorde zijn : 

1. . . , architect van Z. . den , te Arn -
hem. 

2. 1. Gosschalk, architect tc Amsterdam. 
3. E. Gugel, architect cn hooglccraar  aan de Polytechni-

sche School tc . 
. A . Witto p , civiel-ingenicur  te . 

 W . Springer  Sr., architect der  Gemeente Amsterdam. 

§ 2. e voorwaarden, waaraan de plans moeten voldoen, 
zijn aangewezen ineen programma, dat daartoe vooraf is ont-
worpen door  eene commissie, welke was samengesteld uit 3 
leden, wier  namen reeds hierboven sub 2, 3 cn voorkomen. 

n was dc bouwsom vastgesteld op  ï\ 5 ton. 
t Bettuur  der  Vereeniging e Schouwburg" 

liet het programma onveranderd, doch verminderde dc beschik-
bare som tot op ƒ 3 5 0 , 0 0 0. 

8 3. c Jury mag niet nalaten de opmerking voorop te stel-
len, dat, door  het in § 2 tweede alinea genoemde incident, 
er eene groote wanverhouding bestaat tusschen de voorwaar-
den , welke het programma der  commissie aangeeft en dc 
bouwsom. 

Wanneer  het Bestuur  meende de bouwsom te moeten ver-
minderen, dan had eene evenredige vermindering der  eischen 
ook daarmede gepaard moeten gaan. 

t bleek dan ook onmiddellij k uit de ingezonden teekenin-
gen , dat een p lan, genoegzaam voldoende aan dc gestelde 
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voorwaarden van indeeling en uitvoering en tevens beantwoor-
dende aan dc onmisbare eischen der  esthetica, niet voor de 
vastgestelde bouwsom tc leveren is. 

 4. Er  zijn aan dc Jury ter  bcoordccling verstrekt acht ver-
schillende ontwerpen, waarvan elk onbetwistbaar  op zijne bij -
zondere voordeden cn verdiensten kan wijzen, en waarvan dc 
ontwerpers allen getoond hebben, het werk, dat zij  aanvaard-
den , zeer  ernstig op tc nemen. 

e ontwerpen zijn : 
Thalia. Ontwerp Schouwburg
Apollo. Hoop in de Toekomst. 
Joost van Vondel. Sophocles. 
Schouwburg. 18 3'  83. 
Na nauwgezette overweging kwam dc Jury tot overtuiging, 

dat do twee in de eerste plaats genoemde ontwerpen dc ove-
rigen, in uit ccn practisch cn uit een esthetisch oogpunt 
beschouwd, aan waarde verre overtreffen. 

t)  Tot staving van ons oordeel en tot nadere inlichtin g 
van het Bestuur, laten wij  een kor t resumé van ons onderzoek 
met betrekking tot dc waarde der  verschillende ontwerpen 
hier  volgen: 

T h a l i a . 
e distributi e is eenvoudig, goed geordend cn over  't alge-

meen even doelmatig als schoon. t is met één woord ccn 
in vele opzichten uitnemend plan, dat in bijn a alle hoofdzaken 
aan dc eischen van het programma voldoet. n het bijzonder 
vestigen wij  dc aandacht op dc goede cn schoone verhoudin-
gen van zaal en tooneel, waarbij  dc mogelijke tijdelijk e uit -
breidin g van het laatste in dc diepte afzonderlijk e vermelding 
verdient, op dc ruim e couloirs, de goed gelegen trappen voor 
het publiek, dc gemakkelijke toegankelijkheid en communicatie 
der onderdeden, dc gunstige plaatsing en verdeeling der  gar-
derobes, toiletten en privaten. n de even uitvoerige als smaak-
volle bewerking der  plans geeft zich dc bekwame hand van 
den kundigen cn ervaren meester  te kennen. 

Zoowel de buiten- als de binncn-ordonnantie hebben groote 
artistieke waarde. 

r  ccnigszins rijzigc r  verhoudingen der  bovenverdieping 
zoude dc voorgevel, en vooral het avantcorps nog aanmerkelijk 
winnen. 

Een li d der  Jury heeft evenwel tegen de volstrekte uitslui -
tin g van baksteen in de beide gevels van het ontwerp en 
tegen de omvangrijk e massieve muurvakken van bergsteen in 
den voorgevel zoowel uit een esthetisch als uit een practisch 
oogpunt groote bezwaren. 

e verdienstelijk ook de zijgevel op zich zelf genomen is, 
wenscht de Jury toch niet onopgemerkt te laten, dat dc lig-
ging ervan stellig meerdere eenvoudigheid wettigt. Al s eene 
bijzonderheid van ondergeschikte beteekenis verdient vermel-
ding, dat in de ordonnantie van den zijgevel zeer  hooge en 
geheel onverdeelde ramen zijn voorgesteld, zonder rekening te 
houden met de bintlagen die, ongeveer  in' t midden der  hoogte 
van de vensters, deze zullen verdeden cn behoorden te worden 
aangeduid. 

r  de globale begrooting, welke aan dit plan is toege-
voegd, de aangegeven bouwsom niet overschrijdt (gelijk zulks 
bij  andere ontwerpen mede het geval is), zullen o. i. aan de 
bezuiniging, zooeven bedoeld, nog vele andere moeten worden 
toegevoegd, zoo men zich bij  de uitvoering voor  teleurstelling 
wenscht tc vrijwaren . 

A p o l l o . 
Ook dit plan is in alle opzichten zeer  verdienstelijk, cn vol-

doet ruimschoots en vollediger  dan eenig ander  ontwerp aan 
de voorwaarden van het programma. 

g dit project uit een zuiver  artistiek oogpunt bij  «Tha l ia" 
achterstaan, uit een zuiver  practisch en vooral uit een finan-
cieel oogpunt spant het de kroon. 

n de voor- en zijaanzichten is verzuimd, den brandmuur 
tusschen schouwburgzaal en tooneel tot de vereischte hoogte 
van 2 . boven het dak op te trekken. 

n de plattegronden van alle verdiepingen komt evenwel 
deze brandmuur in de vereischte richtin g en tot bekwame 
sterkte voor, en bovendien is op de verlangde hoogte, zoo in 
de doorsnede over  de lengte als in de toegevoegde beschrij-
ving , naar  behooren gelet. 

Wi j  zien in het optrekken van dezen muur ter  aangewezen 

Elaatse, onder  de hier  gegeven omstandigheden, geen overwegend 
ezwaar  voor  den welstand der  goed geordonneerde gevels. 

e afmetingen, vormen en verhouding der  zaal zijn doel-
treffend en schoon, de bordessen en trappen — de laatsten alle 
langs buitenmuren gelegen — zijn ruim , en over  't algemeen 
zeer  doelmatig geplaatst. 

Alleen achten wij  de entrees en trappen voor  den derden 
en vierden rang eenigszins afgelegen, hoewel deze distributi e 
ook hare bijzondere voordeden heeft. 

e verdeeling van de ruimt e voor  het magazijn doordwars-
muren geeft daaraan meer  bekrompen voorkomen, dan er  in 
werkelijkhei d en bij  de andere plans vergeleken bestaat. 

t men niettemin meer  diepte voor  de magazijnen wen-
schelijk achten, dan is zij  gemakkelijk tc bekomen door  aan 
het hoofdgebouw dezelfde diepte toe te kennen, als in de overige 
ontwerpen is aangenomen. 

t schijnt dat de uitdrukkin g van het programma: 
«voor de rijtuige n wordt ccn geheel of gedeeltelijk afgesloten 

en overdekte aanrit gewenscht," 
door  den ontwerper  van »Apol lo"  en in het algemeen door 

allen, die dezen aanrit in het front aanbrengen (behalve door 
«Thal ia" ) is opgevat, alsof ook dit deel in elk geval moest 
blijven binnen de rooiingslij n der  huizen. 

Wi j  geven gaarne toe, dat eene letterlijk e opvatting van 
bedoelde uitdrukkin g van het programma daartoe aanleiding 
kan geven, en wij  zijn van oordeel, dat zoo die aanrit geheel 
of gedeeltelijk uit metselwerk of kolommen is samengesteld, 
hij  ook niet over  het trottoi r  mag zijn uitgebouwd. 

e gevels zijn zeer  lofwaardig. 
e zijgevel heeft bij  de noodige eenvoudigheid de verdienste 

van ongezocht en waar  tc zijn. 
e inrichtin g van het tooneel met zijne accessoires achten 

wij  hier  beter  dan in alle andere plans geregeld. 

Joost v an V o n d e l. 

l dc distributi e van dit ontwerp in algemeenen zin 
vele verdiensten bezit, zijn daarin toch enkele bezwaren van 
kleiner  en grooter  aanbelang. 

e rookkamer ware wellicht beter  geplaatst in het neven-
gebouw. 

Ook is het minder  verkieslijk te achten, dat elke boven-
waarts gelegen rang zooveel achter  den vorigen terugspringt. 

Eene bepaalde fout acht dc Jury het, dat op dc bovenste 
galerij  rui m 500 plaatsen voorkomen, d. i. ongeveer  eenderde 
gedeelte van het totale aantal plaatsen. 

c beide bovenste galerijen bevatten samen 870 plaatsen, 
of ver  over  de helft van het totaal. 

t behoeft nauwlijk s te worden opgemerkt, dat deze ongun-
stige verhouding even nadcelig is voor  dc exploitatie als onge-
rieflij k cn gevaarlijk bij  brand. 

Bovendien is het gevolg van het overgroot aantal plaatsen 
op dc  galerij , dat de couloirs aldaar  geheel worden gemist. 

Van de gevels kan niet worden getuigd, dat zij  dezelfde ver-
diensten bezitten als de indeeling. 

. 
e entree is bekrompen en ondoelmatig. 
e vorm der  schouwburgzaal is niet aangenaam. 
e vrij e hoogte op den derden rang is hier  en daar  bepaald 

onvoldoende. 
e plaatsing der  trappen voor  den derden en vierden rang 

voldoet niet aan het programma. 
e afscheidingen tusschen dc schouwburgzaal, het tooneel 

en het achtergedeelte zijn zeer  onvoldoende. 
e gevel is zeer  vlak, tc recht afgedekt en toont gemis aan 

de noodige silhouetten. 
e paviljoens of koepeltorens achten wij , zoowel wegens hun 

langwerpigen vorm als met het oog op de gebrekkige aan-
sluitin g in dc zijgevels, minder  gelukkig. 

Overigens is dit ontwerp niet onverdienstelijk, ook draagt 
het, zoo in aanzicht als indeeling, het kenmerk, dat de ont-
werper  zich bovenal aan dc gestelde bouwsom heeft gebonden 
geacht. 

Onbetwistbaar  zal dit plan aan dien eisch, boven alle andere 
ontwerpen, het meest nabijkomen. 

O n t w e r p S c h o u w b u rg . 
e vestibules voor  hen, die per  rijtui g aankomen of ver-

trekken zijn geplaatst, daar, aan de zijden aangebracht, het 
aantal van twee ons onmogelijk voorkomt en zelfs eene enkele 
aldaar  zeer  bezwarend te achten is, omdat de omrijdende file 
van rijtuige n den toegang voor  voetgangers, inzonderheid voor 
de mindere rangen, alsook voor  de te voet en per  rijtui g aan-
komende artisten, te zeer  belemmert. 

c vierde galerij  opheffende, heeft naar  het oordeel der  Jury 
de ontwerper  langs een verkeerden weg gezocht, het noodige 
getal plaatsen te bekomen door  overdreven uitbreidin g der 
zaal in de lengte en door  op den'bovensten rang alles aan dat 
doel op te offeren. 

r  treft men op dien rang zelfs 545 plaatsen aan, het-
geen met het oog op exploitatie en brandgevaar  onraadzaam 
is te achten. 

e betere verhouding in de verdeeling der  plaatsen door  de 
aanwezigheid van rui m 500 plaatsen in Baignoires, Stalles, 
Parquet en Parterre, valt niet te miskennen, doch is, gelijk 
wij  reeds opmerkten, op minder  gelukkige wijze gezocht in de 
lengte der  schouwburgzaal, welker  vorm wij  weinig aanbe-
velenswaardig achten. 

e ruimt e aan het tooneel gelaten, is bepaald te smal. 
Terwij l overigens de indeeling van het plan bepaalde ver-

diensten heeft, zijn de gevels verre van schoon. 

p i n de t o e k o m s t. 
e serres, welke niet bij  het programma verlangd zijn , nemen 

met de vestibule te veel ruimt e in. 
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n is de verlangde ruimt e achter  het tooneel niet 
genoegzaam aanwezig, terwij l het tooneel zelf, dat minstens 
18 . diep moet zijn , slechts 17 . diepte aanbiedt. 

t verkeer  in de vestibule zal belemmering ondervinden 
door  het groote aantal penanten. 

e vorm der  zaal komt ons niet doelmatig voor. 
Aan den eisch van het programma, dat een tweede kleinere 

vestibule of portaal, met plaatsburcau cn garderobe als bijzon-
dere toegang voor  de bezoekers van den 3°'° cn 4 d , ° rang ver-
langd wordt , is niet naar  behooren voldaan. 

e aangeduide kapconstructie met zakgotcn is niet aan te 
bevelen. 

e voorgevel is verdienstelijk. 
S o p h o c l e s. 

e distributi e der  vestibules met entrees is te ingewikkeld 
en te zeer  verdeeld, daardoor  niet doelmatig cn bovendien 
kostbaar. 

t tooneel is zeer  smal. 
t gebouw is aan de achterzijde niet vrij , daar  de gang 

aldaar  van . volgens het eene plan nagenoeg geheel ovcr-
bouwd is, cn volgens het tweede voor  ongeveer  de helft der 
lengte. 

e vorm der  schouwburgzaal is goed, doch van dien der 
couloirs van den 3den en 4den rang kan niet hetzelfde wor-
den getuigd. 

e verlangde afscheiding van schouwburgzaal, tooneel en 
achtergedeelte is onvoldoende. 

e gevels zijn in hunne vormen niet prijzenswaardig. Ook 
de impressie is niet gunstig, die de open loggia in den voor-
gevel maakt; zij  is bovendien moeilijk te bereiken. 

18V83. 
e schouwburgzaal is te veel naar  de zijden uitgebogen, 

waardoor  de vorm ongunstig is, zoo voor  het gezicht als voor 
het gehoor. 

e treden, voorkomende in de gangen, zijn belemmerenden 
hinderlijk , j a gevaarlijk voor  het verkeer. 

e bergplaats voor  decoratief is te bekrompen. 
e plaatsing van de e in het achtergebouwtje, geheel 

afgescheiden van het hoofdgebouw, is minder  wcnschelijk, j a 
ondoelmatig. 

e garderobes zijn misplaatst en de communicatie aldaar 
met het tooneelgcdeeltc is af te keuren, ook met het oog op 
het gevaar  bij  eventueel voorkomen van brand. 

Aan den parterrevloer  is te weinig helling gegeven. 
e gevel is niet gelukkig en de vorm der  brandgcvels, schoon 

voorzeker  van minder  aanbelang, is onaangenaam. 

ü 6. Naar  aanleiding van de opmerking, in g 3 gemaakt,
komt het de Jury voor, dat geen der  plans voor  bekroning [ 
vatbaar  is. 

Zi j  geeft evenwel in overweging, om de beide eerstgenoemde
plans aan te koopen, en voor  de uitvoering of tot het noodige ! 
omwerken, nader  met een van beide of met beide ontwerpers 
ia onderhandeling te treden. 

Aangezien de beide plans ongeveer  gelijke waarde heb- | 
ben — Thali a staat artistiek hooger; Apoll o heeft uit ccn 
practisch oogpunt meer  verdienste en voldoet buitendien veel 
meer  aan het programma —, zoo stellen wij  voor, aan elk der 
beide ontwerpen voor  den afstand van hun plan de som van 
ƒ 2 0 00 aan te bieden. 

r  deze wijze van handelen verkrijg t het Bestuur  de be-
schikking over  twee zeer  goede ontwerpen en verzekert het 
zich de mogelijkheid, om te geraken tot een gebouw, dat aan 
de eischen van schoonheid en doelmatigheid evenzeer  zal 
voldoen als aan die eener  aangename cn voordeclige exploitatie. 

jj  7. Gaarne druk t de Jury , aan het eind van haar  verslag, 
den wensch uit , dat het Bestuur  der  Vereeniging moge be-
sluiten, de ingekomen plans publiek ter  bezichtiging te stel-
len, terwij l zij  betuigt, harerzijd s geen bezwaar  te hebben 
tegen de publicatie van haar  verslag. 
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1.

E . 
— § r  de scheikundigen z en Auber  werd 

op het meteorologisch observatorium van den Pic du 
i het ammonia-gehalte der  lucht bevonden te zijn: 

1,35 miligr . op 100 teerlingmeter 
dat van regen: 0,34 tot 0,80 „  „  1 liter , 

„  „  mist: 0,19 „  0,64 „  „  1 „ 
,, „  sneeuw:  „  0,14 „  „  1 „ 

— O e aan de Seine-stuwen tot opteekening van 

den waterstand en tot controleering van den stuw-
wachter  opgestelde fluviografen, bestaan hoofdzakelijk 
uit een vlotter  of drijver , die aan een koord hangt, 
dat over  een rol loopt en aan de andere zijde een 
tegenwicht draagt. e bewegingen van den vlotter 
worden op de rol overgebracht en daarmede ook op 
een tweede kleinere rol , die aan dezelfde as bevestigd is. 

j  wordt op deze een koord op- of afgerold, 
waaraan een kleine slede met schrijfstif t hangt. e 
laatste glijdt straalsgewijze over  een met papier  be-
plakte schijf, die door  een uurwerk in draaiende be-
weging wordt gebracht, zoodat er  dagelijks of wekelijks 
een ronddraaiing plaats heeft. 

n overeenstemming met den hoogsten en laagsten 
toe te laten waterstand zijn electrische contacten aan-
gebracht , die een schel in de woning van den sluis-
wachter  in beweging brengen, zoodra zulk een water-
stand zich voordoet. All e voorvallen der  scheepvaart, 
het doortrekken van de sluizen, enz., worden door  dit 
toestel zelfwerkend opgeteekend. 

— f Evenals door  de „Vereeniging van e Ar -
chitecten cn , werd ook door  de „Vereeni-
ging van e "  een commissie benoemd 
om te beraadslagen over  de vraag, hoe men beter 
parti j  zou kunnen trekken van het water  en dc water-
krachten in . Zij  heeft twaalf vragen ge-
steld , die door  te vormen bijzondere commission zul-
len worden beantwoord. Voornamelijk wenscht men 
statistische bouwstoffen te verkrijgen. Onder  de vra-
gen behooren de volgende: l c Welke rechtstreeksche 
schade hebben de hooge waterstanden sinds 1875 aan-
gericht ? 2' 7Jiya er  bewijzen voor  aan te voeren, dat 
de gemiddelde en lage standen der  waterstroomen zijn 
afgenomen, en van welken aard zijn deze bewijzen ? 
Welke nadeelen zijn door  zulk een afneming ontstaan? 
3C Zij n er  nauwkeurige rechtstreeksche waarnemingen 
over  de verhouding der  bij  laag en bij  hoog water 
afstroomende hoeveelheden water  gedaan geworden? 
Zoo niet, is deze verhouding zijdelings langs andere 
wegen bepaald geworden of nog tc bepalen ? 4» Op 
welke plekken zijn meteorologische stations te vinden 
en welke waarnemingen worden daar  verricht? Zij n 
deze voldoende bij  de behandeling van waterbouw-
vraagstukken, of wat moet er  geschieden om ze vol-
lediger  te maken ? — e overige vragen hebben hoofd-
zakelijk betrekking op de inrichtin g van den dienst 
der  ambtenaren van den Waterstaat en het Boschwezen 
en dien der  berichten bij  hoog water, op de mogelijk-
heid nog beter  parti j  te trekken van het water, op de 
bevaarbaarheid der  rivieren, op gebreken in de wet-
geving op het water  en in de waterpolitie , enz. 

— f f Terwij l in 1846 nog slechts schepen met ten 
hoogste 200 tons lading de haven van n berei-
ken konden, loopen nu vaartuigen met 2000 tons bij 
5'/i meter  diepgang binnen. r  de werken der -
geering heeft zich ongeveer  7000 bunder  aanslib-
bing gevormd, die op drie- tot vierduizend francs per 
bunder geschat wordt. Ongelukkig genoeg zijn de 
werken opgetrokken van slechte bouwstoffen en in te 
kleine afmetingen , en tengevolge daarvan dikwijl s be-
schadigd en zelfs vernield. Na een suppletoire be-
grooting van 3.6 millioen francs voor  de noodzakelijk-
ste herstellingen is een ontwerp ingediend tot regeling 
van de Beneden-Seine voor  9.4 millioen. e aanwen-
ding van beton voor  de glooiingen heeft de beste uit-
komsten gegeven. 

— O e grootte der  sluiskamers in de gekanali-
seerde rivier  de n zal, volgens bekrachtigde over-
eenkomst tusschen de belanghebbende Staten, zijn: 
85 . lengte bij  10.5 . breedte, zoodat zelfs voor 
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de grootste n de weg naar  Frankfor t wordt 
geopend. Begrooting: 5mi l l i oen mark. 

— e gezanielijke uitgaven, in 10'/, jaar  in Prui-
sen gedaan of goedgekeurd (1 Januari 1874—  Apri l 
1884) voor  den aanleg en de verbetering van kanalen, 
havens en bevaarbare wateren, bedragen, zonder die 
voor  verbetering in 't belang van den landbouw te reke-
nen ,  millioen mark. 

— § e kanalen in de Pruisische " 
s en ) cn de daarmede in verbinding 

zijnde gekanaliseerde rivieren hebben een gezamenlijke 
lengte van 418.75 kilometer, en kostten 54,211,000 
mark; de nieuwste kanalen kostten 180,000 mark per 
kilometer. 

— § e heer  Brunlcss (? Brunlecs) hield een 
voordracht over  de ontwikkeling der vloeiingen in Noord-
ootit-Colorado, waar  geen landbouw mogelijk is zon-
der kunstmatige besproeiing, cn deelde daarbij  mede, 
dat de culturen, waarmede in 1860 begonnen werd, 
in 1880 een oppervlakte van 155,000 in bun-
der) en in 1883 het drievoud daarvan bereikten. t 
de beschikbare waterhoeveelhcid kon een oppervlakte 
van 9,750,000 acres worden gevloeid, als op 12 Eng. 
duimen besproeiingshoogte voor een jaargetijde wordt 
gerekend. e hoogte wisselt af naar  de grondgesteld-
heid , naar dc mate van gevallen regenwater cn ver-
dampingskracht, naar de wijze van vloeiing, naar dc 
soort van gewas, naar de diepte van het grondwater. 

Voor  granen zou in Colorado zes tot acht Eng. 
duim voldoende zijn. Blount houdt voor  tarwe een 
kolom regenwater van  Eng. duim zonder  kunst-
matige vloeiing voor  toereikende. 

— Op de Fransche begrooting van uitgaven voor 
1884 zijn voor  waterwerken in bestaande zeehavens 
o. a. de volgende sommen uitgetrokken: 

n 4,000,000 fr. ; e 3,490,000 fr. cn 
2,600,000 fr. voor  de normaliseering der  Seine tusschen 

e en Tancarville; Calais 3,100,000 fr.; e 
1,800,000 fr. ; a e 1,800,000 fr. ; e 
1,500.000 fr. ; Cette l ,300,000 fr. ; Bordeaux en -
fort 1,200,000 fr. Verder is nog beschikbaar  gesteld: 
voor het kanaal tusschen de e en de Saönc 
4,000,000 fr. ; kanaal tusschen de Oise en de Aisnc 
3,000,000 fr. ; verbeteringen aan het „Canal de l'Est" 
1,600,000 fr. enz. 

— e gemeente d heeft onlangs den bouw 
aanbesteed van een nieuwen schouwburg, naar  de plans 
van de Weener  architcctenfirma Fellner  & . 
Omtrent de wijze van verlichting van het gebouw is 
echter nog niet besloten. Genoemde firma  heeft aan 
dc stedelijke g een ontwerp voorgelegd , waar-
uit blijkt , dat de aanleg van eene electrische verlichting, 
met inbegrip van eene electrische inrichtin g voor  ven-
tilatie, eene som van 44,000 gulden zal vorderen, ter-
wij l de kosten van een gasaanleg slechts 7000 gulden 
zullen bedragen. r  staat, dat de electrische 
verlichtin g ƒ 2766 en de gasverlichting ƒ 5 584 per jaar 
zal kosten. r  worden de meerdere kosten van 
dc eerste inrichtin g ad ƒ37 ,000 door  hare voordee-
lige exploitatie in 22 jaren gedekt, op voorwaarde 
namelijk, dat de herstellingen en het onderhoud der 
machines geen kosten veroorzaken, die een streep door 
de rekening halen. 

Om cenigen maatstaf voor de beoordeeling te geven, 
deelen wij  mede, dat dc electrische verlichting 3 groote 
lampen, elk ter  sterkte van 600 normaalkaarsen cn 
1040 gloeilampen leveren zal; door  elkander  wor-
den slechts 360 lampen van 20 normaalkaarsen en 90 
van 12 normaalkaarsen gebruikt. Voor de repetities 
is eene hoeveelheid van 30 gloeilampen ad 12 nor-
maalkaarsen geraamd. e lichtsterkte van de gloei-

lampen wordt van gelijke kracht geacht als de eventueel 
te gebruiken gasvlammen. Er is op 153 speelavon-
den in het jaar  gerekend, ieder met eene verlich-
tingstij d van 3 '/., uur. 

E . 
(A. et A.) , r  dagen kwam het hek 

gereed, dat het Vondelpark van de Stadhouderskade 
scheidt. c palen zijn van hardsteen en tamelijk een-
voudig behandeld, doch het hek zelf is keurig ge-
smeed, en met bladwerk, maskers, enz. in gedreven 
werk versierd. Tusschen de beide inrijhekke n is op een 
pedestal een beeld van de Stedemaagd aangebracht. 

t geheel is zeer  sierlijk en, naar  wij  vernemen, 
het werk van een h architect. n vermogend 
stadgenoot gaf 't aan het Vondelpark ten geschenke. 

— Op de prijsvraag voor  ccn badhuis met zwem-
bassin , c en andere baden voor een stad 
als Amsterdam , uitgeschreven door de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, zijn slechts drie ant-
woorden ingekomen, als: 

Balneum,  en Tltcrmac
c Commissie van beoordeeling bestaat uit de hee-

ren W. C. r te 's-Gravenhage en . W. Veth 
te , leden van het Bestuur  der , 
E. Gugel tc , J. Verheul . tc m en 
Th. G. Schil! te Amsterdam. 

— Wij  maakten dezer  dagen kennis met eene bro-
chure van den ingenieur . P. J. Tutein Nolthenius, 
bij de uitgevers W. J. Thieme en Co. te Zutfen ver-
schenen en den titel dragende van  en Steen-
bakkers. Schrijver  behandelt zoowel de verzoekschriften 
tot wering van bazalt op n als de pogingen 
tot wijziging van het baksteenformaat. Na het geven 
eener  beknopte omschrijving van dc strekking der  anti-
bazaltbewcging en van de discussie, te dier  zake in 
de vergadering van het k t van -
nieurs gevoerd, wijst schrijver  op de sterk uitecnloo-
pendc prijzen der  onderdeel en , die daarbij  voor  de be-
rekening van metselwerk in baksteen en bazalt gebruikt 
werden. Vooral ten opzichte van het bindmiddel of 
de specie is het verschil groot, zoodat nieuwe proef-
nemingen omtrent hoeveelheid en prij s van materiaal 
noodig zijn, ook met hel oog op het profi l der be-
kleedingsmuren, waaromtrent een nauwgezet onderzoek 
gevorderd wordt. 

Zullen die proeven afdoende zijn, dan moet daarbij 
ook op wijziging van het baksteenformaat gelet worden; 
met den invloed, dien het gebruik van grooterc bak-
Steenen op tien prij s per  stère metselwerk heeft, moet 
rekening gehouden worden en de verslagen, omtrent 
dit onderwerp door  twee commissi en van het t 
van s uitgebracht, missen de noodige volle-
digheid. Schrijver  is terecht van oordeel, dat zulk 
een onderzoek door  den Staat moet worden gedaan en 
eindigt zijn welgeschreven betoog met de volgende 
zinsnede: 

e eerste Commissie in zake het onderzoek omtrent 
het groot-formaat werd door de leden van het t 
benoemd, dc tweede ontving hare opdracht van den 

d van Bestuur van dit lichaam. Slechts één lid 
verecnigdc zoowel de keuze van leden als van bestuur 
op zich, en aanvaardde ten tweedemale de taak, niet-
tegenstaande het eerste onderzoek zoo weinig rozen 
baarde. t lid is de tegenwoordige r van 
Waterstaat, cn het is zeker een gelukkig toeval dat 
de anti-bazalt beweging juist nu de algemeene aandacht 
o]) deze zaken wederom vestigt. Waar tot tweemaal 
toe de Commissie alleen wegens gebrek aan beschik-
bare middelen viel, kan hem, die thans macht cn kracht 
vereenigt, de overwinning zeker  niet ontgaan." 
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. 
Aan geabonncerden wordt opnieuw het 

verzoek gedaan, bij  verandering van woon-

plaats daarvan kennis te geven aan dc 

Administrati e van  te Arn -

hem. e leden van «Arch i tec tu r a et Ami -

citia"  gelieven deze opgaven aan den heer 

i 1 "  Secretaris tc zenden, om vertraging 

in de geregelde toezending van het week-

blad te voorkomen. 

. 
Aan dc herhaalde aanvragen om vol-

ledige exemplaren van dezen jaargang kan 

niet meer  voldaan worden, wij l enkele 

exemplaren ontbreken. 

. 

 cn S van 
 zullen op g 

20 September  1883, voormiddag 10 ure, ten 
e aldaar, bjj  enkele inschrjjvin g 

: 
t gedeeltelijk verlagen en ge-
heel omspitten of wenden van 
gronden op den Zuidwal. 

t bestek ligt ter  inzage op het -
huis te 's-llerlogenhosch en is tegen betaling 
van  te verkrjjge n bjj  den Gemeente-
Architect J. . E aldaar. 

e aanwjjzing zal plaats hebben op Woens-
dag 19 September, voormiddag 10 ure, op 
welken dag ook de inschrijvingsbiljetten vóór 
2 ure namiddag in de ten e daartoe 
gestelde bus moeten gestoken zjjn . 

n zjjn te bekomen bjj  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

' t-Hertogenhoseh, 13 Sept. 18S3. 

Burgemeester en Wethouder* roornd., 

.1. N. G. SASSEN, Secretaris. 

. SU Y , 
N V A N 

S * , 
e Tuin en Zeepaard, 

. 

. 
Centrifuj?nal|>oi»|ien en Stoomheijen 

T E P en TE . 
n - en Brugconstructiën. 

 &

G 
G r © t> o u " w © n . 

Amste rdam. Pr insengracht 574. 

Geïllustreerde Pri jscouranten op aanvraag. 

naar  aanwezige of te geven teekeningen 

. , 

Niet aangroeien-
de  n»est\ve-
rende Verven. 

Van der JJinden &  Co. 
tinlv.  op

F

l s 

"  T

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

E , 
bij groote en kleine partijen. 

68. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d™, 3J,n en 4d™ graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N cn Stalen 

N 
- en , enz. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAH VAL DE TRAVERS 
»  mi a om lit 

Beltweg N" . 3. 

. T 
VAN 

. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren mm het r der  fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. . , Beekstraat  02, te Arnhem. 

 W. PATON

e van Financiën. 

e ONTVANGE  der E en 
' te  zal 

op g den 2 October  1883, dei middags 
te 12 uren, in bet Xelerlandseh

. de Wed. F. , in het openbaar 

t slechten van de Noorderfron-
ten van Bergen-,ip-Zoom, het 
aanleggen van Aardebanen, het 
graven eener  Waterleiding, het 
metselen van s en het 
uitvoeren van eenige daarmede 
in verband staande werkzaam-
heden. 

NU. e te verwerken hoeveelheden be-
dragen o. a. ongeveer: 

45S.0O0 , aardewerk. 
10ŝ  » metselwerk. 

125 » beton. 
e Besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -

ving. 
t Bestek ligt ter  inzage aan de -

ren der e en n te
drecht,  Breda, '*  Hoseh en Hergen-
op-Zoom en is aan laatstgenoemd kantoor  van 
10 September 1SS3 af, tegen betaling van 

f 'S per  exemplaar, te bekomen. 
e aanwjjzing in loeo wordt gegeven op 

, g en Woensdag den 24, 25 
en 2(i September en op g den 1 Oc-
tober 1885, telkens des middags te twaalf 
uren, te beginnen aan de , 
staande aan de Stationstraat. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij  den 
r  voor de Ontmanteling F. VV. V A N 

T J.Gz. te Arnhem, den -
ter  P. V A N E E J l te Hreda en den 
Opzichter . . C. V A N N te
gen-op-Zoom. 

Berlijn , . n Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

 VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g ot' gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 
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DE J O N G H & . 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle n van Stoombagger 
» in hout- of !|zcreonstructic, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke dient,'  en 

brengst van 150 tot 2000 > per  werkdag, Stoomgraafroachines (Fxcavateurs) 
werktuigen, , , , , Steen- en Te. machines. n - on Brugcons t ruc t iën 

ermo-
pte en op-

gelvorm-

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 
 onlhieile r/e geïllustreerde

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der t in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

 m

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

i ' i

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor -

 voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden aa franco aanvrage gratis toegezonden 

e heer . G. t Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

VA

, 

-
en andere 

N 
voor , N 

S , ems. 

, 

B 8
 zjjn voornemens op g 

20 September  1883, des middags ten U ure, 
ten e der  gemeente in het openbaar 
aan te besteden: 

t bouwen van eene School voor 
400 kinderen met Onderwijzers-
woning op een perceel weiland 
aan de verlengde . 

Bestek en teekening zjjn op de Gemeente-
secretarie verkrjjgbaar , tegen betaling van 
vnfti g cents voor  één be-tek en van twee 
gulden voor  een stel teekeningen. 

Aanwjjzin g geschiedt 2 dagen voor  de be-
steding. 

Schiedam, den (i September  18S3. 
Burgemeester en Wethouders tan Schiedam 

P. J. V A N  V A N . 
 Secretaris, 

A. W. . 

Y & ,  =j 
f § BOC  Frères, E £ 

, S &  C°., E £ 
e» bjj  da Vertegi nwoordiitsr. en llepOtloiideri ; \ji 

,
"  Oostzeedjjk 248,

, aannemers van verwarming en ventilatie. 

N i e u we v a a r t , 1.0 
. 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

Bekroond te Arnhem met diploma 1« graad. 
- . n Profiliteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen Orna-

menten van n en Portland-Cement mmam, urne 

l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 
andere soorten enz. enz. 

„ J S J ï f t J l S ^ voor  Nederland en n van den r 
T . voorden aanleg van Terrazzo vloeren 

N - A . ,

X

. 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  de Champion. 

T 
en verder , 

Vlo t - en S l i jpdee len enz. 

Prima , 
merk F * , 

i n wicht houden de Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

per Wagon of Scheepslading. 

A BUSTEEN, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T L A V A . N . 
uit de groeven van 

 J

 j

e k vloeren, 
volgens teekening. 

Vuurvaste Steenen en Vunrkle i enz. 

t bjj G. W. van de Wiel & f>., te . 

E G N . 38. G 22  1883. 

r  W. V A N T JGz. 
Bureau der e van Architectara et Amieilia: N , T /2.25 Pc l '  3 maanden of wel/es gulden per  jaar  bij 

C. 11. S S en A. W. . vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 
Stukken voor  het Genootschap, de e betreffende, te adresseeren ; ƒ 7.50 en ë ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling, 

aan den r  11. S , Prinsengracht 851 te Amsler- \ , ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den leent voor  een bewijsnummer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

r  T u . G. , Ooslerdoksluis, tc Amsterdam. 'Afzonderlijk e nommers, uilsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
All e andere stukken en advertentiün aan het bureau van  Opmerker, ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

t N°. 28 te Arnhem.

N V A N T . 

de 

J. 

n n wordt bericht: 
. dat dc Vergadering van n van den ioxlen 

September  1.1. tot zesden Bestuurder  heeft verkozen 
den heer  J. . T. . 

 Bestuur  heeft zich thans geconstitueerd als volgt: 
Jan Springer, Voorzitter ; C. B. Posthumus , 

Vice-Voorzitter; Th. G. Strengers, iste-Secretaris; J. 
. T. , 2dc-Secretaris; E. , Penning-

meester  en VV. Wilkens, Bibliothecaris-archivaris; 
2". dat, tengevolge van de Bestuursveranderingen, 

het correspondentie-adres, wat betreft het administra-
tieve gedeelte, is: den heer  Th. G. Strengers, iste-
Secretaris, Oostcrdoksluis, Amsterdam. All e stukken 
de e van het Orgaan van het Genootschap be-
treffende , moeten blijven gericht aan den heer  C. B. 
Posthumus , lid der , Prinsengracht 
851 , Amsterdam; 

3". dat als gewone n zijn voorgesteld: 
heeren G- Vuyk en J. P. Swart; 

4". dat als Buitenlid is toegetreden de heer  S. 
, te . 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

C. B. Posthumus . 

(A. et A.) . 

Teekenen is voor  den architect het middel, waar-
door  hij  zijn gedachten aan anderen mededeelt, even-
als letterschrift dat voor  den dichter, notenschrift dat 
voor  den toonzetter  is. e wijze, waarop wij  teekenen 
geleerd hebben, zal wel voor  de meesten onzer  verschil-
lend geweest zijn. 

e een b.v., die al in zijn prilste jeugd door  zijn 
gekrabbel de aandacht zijner  huisgenooten op zich ge-
vestigd had, kreeg op zijn tiende jaar  een teekenmees-
ter, die des Woensdags- en Zaterdagsmiddags, tegen 
ƒ0 .50 de les, zijne krachten aan de ontwikkeling van 
'sjonkskes talenten wijdde. e teekenmeester  was een 
bejaard man, met een bri l op, en in een afgedragen, 
zwart pak gedost, met een stropdas en staande boor-

den versierd en steeds van een portefeuille met voor-
beelden voorzien. e tcckcnlessen namen een aanvang 
met het kopieeren van landschappen, die meestal uit 
wonderlijk bouwvallige huizen en n met grilli g 
gedraaide stammen bestonden. Toen die landschappen 
eenigen tij d geteekend waren, en zelfs papa er  een 
op zijn verjaardag ten geschenke had gekregen, welk 
kunstproduct, tot niet geringe voldoening van den tee-
kenmeester, in een lijstj e was opgehangen, begon men 
aan de koppen, die in zwart en wit krij t op getint pa-
pier  „gedoezeld"  werden, 't Waren vooral smachtende 
jonkvrouwen , met ten hemel geslagen oogen, of ridders 
met woest gelaat, die met voorliefde gekopieerd werden. 

Toen hij  deze hoogte bereikt had, moest de jonge 
mensch echter  afscheid nemen van zijn teekenmeester, 
want het teekenonderwijs op school was begonnen en 
papa meende nu, dat hij  het extra-geld wel sparen kon. 

e teekenlessen op school vielen echter  volstrekt niet 
in 'sjongelings smaak. , die landschappen en kop-
pen geteekend had, moest nu naar  de draadfiguren van 

y gaan teekenen, wat hem niet bijzonder  kon be-
hagen. e verontwaardiging uitte zich in het gooien 
met teekendoozen en andere hulpmiddelen van onder-
wijs , en daar  de overige scholieren, die, zooals zij  zei-
den , volstrekt geen aanleg hadden, daarin dapper  mede-
deden , werden de teekenuren op de lagere school wel 
aangenaam, maar  minder  nuttig doorgebracht. 

h onze jonge mensch, overigens niet onknap , 
slaagde bij  het examen voor  de hoogere burgerschool, on-
der  wier  leervakken mede een plaats aan de edele teeken-
kunst is ingeruimd. Was het teekenonderwijs op de lagere 
school al niet bijzonder  populair, op de . B. S. werd 
het bepaald geminacht, waartoe de mathematische rich-
ting , aan gezegde inrichtin g van middelbaar  onderwijs 
gehuldigd, zeer  veel bijbracht . r  men toch wat 

moest doen, werd af-en-toe een plaat van Gcrome, een 
pleisterkop of een ornement geteekend, doch zonder 
het minste animo. s beter  ging het toen ook weke-
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lijk s een paar  uur  aan het rechtlijni g teekenen besteed 
werd. t gedeelte der  teekenkunst mocht zich in 
meer  bijval verheugen, 'tzij  dat het gebruik van teeken-
haak en passer  meer  met den mathematischen geest 
der  jongelieden strookte, 'tzij  men meende, dat men 
dit „voor "  noodig had. 

Op zeventienjarigen leeftijd deed onze jongeling zijn 
eindexamen, en toen hij  te t aangekomen was, 
waar  hij  voor  „civiel - en bouwkundig ingenieur"  zou 
worden opgeleid, bespeurde hij  weldra , dat hij  van 
de teekenkunst nog maar  bitter  weinig verstond. r 
hij  had talent en liefde voor  de kunst, en zoo werd 
hij , dank zij  den goeden hulpmiddelen en het degelijk 
onderwijs, een van degenen, die, t verlatende, 
goed teekenen kunnen. 

Een tweede bewandelde een gansch anderen weg. Na 
zijn gewoon lager  onderwijs ontvangen te hebben, 
werd hij  bij  een architect „gedaan", die hem gedurende 
een paar  jaar  zonder  salaris op zijn bureau zou nemen. 

r  de jeugdige bureauman op een avondteekenschool 
reeds eenige vaardigheid met de trekpen verkregen 
had, gebruikte zijn patroon hem voornamelijk voor 
calqueerwerk, wat natuurlij k niet zeer  geschikt was om 
zijn geest te oefenen. Na zoo een paar  jaar  al cal-
queerende en boodschappenloopende te hebben door-
gebracht , werd de ex-calqueur  als teekenaar  in dienst 
genomen. e patroon was geen man van smaak, en 
dat de teekenaar, thans wellicht zelf architect, geen 
behoorlijke teekening kan maken, is wel zijn schuld 
niet, maar  waar  is het toch. 

e ging het een derde? j  was niet van bemid-
delde ouders, en begon zijn loopbaan als krullenjongen. 
Er zat echter  pit in hem en spoedig was hij  een be-
kwaam knecht. e avondteekenschool kwam ook hem 
te hulp, en, nadat hij  daar  een jaar  of wat geleerd 
had, kocht hij  op een goeden dag aan een boeken-
stalletje „d e Vignola der  Timmerlieden" , of wel hij 
kreeg dat werk „present"  bij  een pakket van . 
Nu ging hij  aan het „orden"  teekenen dat het een 
aard had, en hij  leerde wel een fijne lij n zetten en 
kriebelige ornementen maken, maar teekenen leerde 
hij  niet. 

k schetste hier  een drietal gevallen, en ieder  mijner 
lezers zal hier  een nieuw aan kunnen toevoegen. t 
wij  in den laatsten tij d onderscheidene goede teekenaars 
hebben gekregen is soms aan , maar meestal aan 
zelfoefening te danken, waartoe het werken op prijs-
vragen veel heeft bijgedragen. t echter  zij , die 
teekenen kunnen, betrekkelijk zeldzaam zijn, kan ieder, 
die een tentoonstelling in de laatste jaren gezien heeft, 
getuigen. 

e wijze van teekenen is ontegenzeglijk aan een 
zekere „manier "  onderhevig. e achttiende-eeuwsche 
teekeningen waren betrekkelijk grof gelijnd, en artistiek 
in Oostindischen inkt gewasschen, terwij l het ornement 
altij d zeer  goed geteekend was, daar  de teekenaars 
het handteekenen, vooral naar  het naakt, in den grond 
verstonden. n het begin dezer  eeuw ontstond de 
manier  van de ragfijne lijnen, zonder  schaduw of kleur-
effect, met dito, dikwijl s slecht geteekend ornement en 

hoogstens met een schaduwlijn. e manier  hebben 
de meesten onzer  nog op de teekenschool geleerd. 
Zi j  ontstond voornamelijk door  Schinkel's invloed. 

e fijnheid  moest echter  ten leste wijken, waartoe 
het herleven der  middeleeuwsche kunst, zoo in Enge-
land, te r  als in Frankrij k — in dit laatste land 
vooral door c — veel bijdroeg. Een meer 
vrij e wijze van teekenen, meer  op pittoresk effect be-
rekend, werd allengs gevolgd. n Engeland legde men 
zich voornamelijk toe op het penteekenen, terwij l de 

s meer  de aquarel, de Franschen de in Oost-
indischen inkt gewasschen teekening in eere hielden. 

Elk dezer  drie wijzen van teekenen heeft hare eigen-
aardige voor- en nadeelen. t komt mij  voor, dat 
de penteckening, de zoogenoemde „etched drawing" , 
voor  het weergeven van bouwkundige ontwerpen bij -
zonder  geschikt is, vooral wanneer  ze als perspectief be-
handeld worden. Er wordt dan een artistiek effect ver-
kregen , dat men nooit kan bereiken door  een aquarel 
of een gewasschen teekening in O. . inkt , daar  die 
natuurlij k altij d zeer  bij  het werk van een kunstschil-
der  achterstaan, waarmede men onwillekeurig verge-
lijkingen gaat maken. Wie een tentoonstelling van 
schilderijen bezocht heeft, waar  ook aan de architec-
tuur  een plaats was ingeruimd, zal dit gereedelijk toe-
geven. 

Voordeden van de aquarel of de gewasschen teeke-
ning zijn, dat de eerste het spel der  kleuren, de tweede 
het schaduweffect beter  weer  kan geven. 

Een penteekening zal een beter  effect maken, wan-
neer  men de schaduw door  korte, eenigszins vri j  be-
handelde arceeringen weergeeft , dan wanneer  men, op 
de wijze der  gewasschen teekeningen, geheele vlakken 
met een gearceerde schaduwtint bedekt. n moet 
ook zorgdragen de verschillende nuances te verkrij -
gen door  het gebruiken van breedere of smallere lijnen, 
cn niet door  het maken van kruis-arceeringen. Als 
men meer  dan twee arceeringen over  elkander  legt, 
wordt het effect gauw wollig. 

Gewasschen teekeningen in kleuren behandele men 
vooral dun, d. i. men late steeds het papier  door  de 
tinten doorschemeren.  is daarom aan te raden, 
geen dekverf te gebruiken, die aan de teekeningen iets 
„opaque"  bijzet, dat niet behaaglijk is. 

Teekeningen, die in O. . inkt gewasschen worden, 
kan men vri j  krachtig behandelen. r  en daar  een 
arceering tusschen de tinten te bezigen is dikwijl s aan 
te raden, om eentonigheid of geliktheid te vermijden. 

n den regel zijn de meeste bouwkunstige teekenin-
gen vri j  goed gelijnd, doch laat het ornement vooral 
te wenschen over. t vindt zijn oorzaak daarin, dat 
de meeste teekenaars geen voldoend onderwijs in hand-
teekenen ontvingen. t teekenen naar  goede pleis-
terafgietsels, het zien van goede voorbeelden en het 
schetsen naar  de natuur  is daarom allen aan te raden, 
wien het aan goed handteekenonderwijs ontbroken heeft. 

Ware aan de e voor  Beeldende -
sten een afdeeling voor  Bouwkunst Jverbonden, zooals 
dit in alle buitenlandsche plaatsen het geval is, het 
zou niet anders dan gunstig kunnen werken, zoo op 

schilders en beeldhouwers als op architecten, 't s 
waar, dat er  te t goed onderwijs gegeven wordt, 
doch daarvan wordt uit den aard der  zaak slechts wei-
nig gebruikgemaakt. e bouwkunst is een kunst en 
het gaat daarom niet aan, haar  als bouwkunde onder 
de wetenschappen te rangschikken. 

Of er  weieens ooit ernstig aan gedacht zou zijn 
een afdeeling Architectuur  aan de e te 
verbinden ? t het gebouw niet groot genoeg zijn, 
het ware uit te breiden , en het komt mij  voor, dat men 
zich wel eenige opofferingen getroosten mocht om Am-
sterdam, dat in de laatste tien jaren zoo krachtig voort-
streefde , een Architectenschool te geven, waarvoor  het 
veel geschikter  is dan het stille . 

t men misschien, dat de vele uitspanningslo-
kalen de studie zouden benadeel en ? t moge het 
geval zijn bij  studenten, zooals die te , leerlingen 
eener  Academie hebben in den regel ernst genoeg, om 
hun kostbaren tij d niet onnut te verspillen. 

e Bouwkunst, vroeger  door  waanwijzen als on-
waardige uit den krin g der  zusterkunsten gestooten, 
behoort in dien krin g hoe eer  hoe liever  terug te kee-
ren. e de tij d niet verre meer  zijn, dat de oudste 
aller  kunsten de haar  toekomende plaats in de zustcrenrij 
aan de e tc Amsterdam weer  inncme! 

. P. 

A E T . 

Vergadering van 19 September 1883. 
Na lezing der  notulen, wordt melding gemaakt van 

de ingekomen stukken, waarbij  o. a. een schrijven 
voorkomt van den d van Bestuur  van het -
lij k t van s , waarin dankbetuigd wordt 
voor  het openstellen van het Genootschapslokaal tijdens 
de jongste vergadering van het . 

e heer  S. J. , te , is als buitenlid 
toegetreden. e heeren n , Van , 
Schouwenburg en e Zeeuw worden als gewone leden 
geballoteerd en aangenomen. 

t voorstel van het Bestuur  tot vermeerdering van 
het aantal bestuurderen met één, wordt bij  acclamatie 
aangenomen. Tot candidaten voor  den zesden be-
stuurszetel kiest de Vergadering de heeren J. . T. 

g en Evert Breman, uit welk tweetal dc heer 
g definitief gekozen wordt. Genoemde heer  laat 

zich, onder  applaudissement, de benoeming welge-
vallen. 

e heer  G. van Arkel houdt nu zijne aangekondigde 
bijdrage over  „Ceramiek" , en in aansluiting op zijne 
vroegere lezingen behandelt spreker  thans het porse-
lein. e verschillende porseleinsoorten en hare kentee-
kenen worden uitvoerig besproken, een en ander toe-
gelicht door  een kostbare collectie van voorwerpen. 

e heer  Van Arkel ontvangt den dank der  Vergadering, 
waarna de heer  Jan Springer  de tweede helft zijner 
uitgebreide collectie ontwerpen doet circuleeren, die 
met veel aandacht beschouwd worden. n heer  Sprin-
ger  wordt door  den iste-Secretaris dank gebracht, 
waarmede de Vergadering door  luide blijken van goed-
keuring instemt. 

e heeren G. Vuyk en J. P. Swart worden als 
gewone leden voorgesteld, en nadat nog een drietal 
vragen in de vraagbus gevonden zijn, wordt de verga-
dering gesloten. . 
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Wanneer  men de e afdeeling door  de hoofd-
galerij  binnentreedt, is de eerste indruk die van som-
berheid , die teweeggebracht wordt door  de zwarte of 
donkergrijze kleur  der  voortbrengselen van de e 
metaalindustrie. t is alsof d hier  heeft 
willen toonen, over  welke machtige hulpmiddelen het 
te beschikken heeft. Oorlogstuig werd niet ingezonden; 
alleen de kleine bergkanonnen van p zijn daar, 
om in herinnering te brengen, dat de n Graaf' 
nog met vaste hand d regeert. Overigens 
ziet men ijzer- en staaldraad, kolossale schroefassen, 
onderdeden van machinerieën, ja wat niet al, in bonte 
verscheidenheid. 

e eereplaats is aan p toegekend. t kolossale 
achterstuk van een Nederlandsch oorlogsschip, dat het 
centrum van deze etalage vormt, is bepaald door  me-
nigeen met zekeren eerbied beschouwd. — Een keurig 
model van eene hangbrug werd door  de „Gescllschaft 

"  te g geëxposeerd, vergezeld van tal 
van welgeslaagde photographieën van door  die firma 
in schier  alle deelen der  wereld vervaardigde spoor-
wegbruggen , waaronder  ook die te , terecht 
als een meesterstuk beroemd. 

e platen geplet lood zien wij  bij  Pönsgen, 
staaldraad bij n en Guillcaume, terwij l de kolossale 
poortingang, door  de Burbacher e uit balkijzer 
samengesteld, reeds in de verte onze aandacht trekt . 
Fraaie onderdeden van stoomschepen geeft ons de 

r e te zien, waarbij  een kolossale schroefas 
voor  een mailstoomschip, en in de collectie van l 
en g zien wij  een reusachtig scheepsanker, met 
het eerediploma bekroond. Onderdeden van bruggen, 
ankers, kettingen enz. zijn in de uitstalling der  Gute-
hoffnungs-hütte te aanschouwen, en het spoonvegma-
terieel van Steinhaus &  C" . en Van der  Zijpen en Char-
lier  zal voor  den vakman zeker  veel aantrekkelijk s 
hebben, 

e e metaalindustrie is schitterend voor  den 
dag gekomen , en hare expositie verdiende een meer 
uitvoerige beschouwing dan mijn bestek betoogt; doch 
daar  ik mij  voornamelijk heb voorgesteld, architectuur 
en kunstnijverheid te behandelen, moet ik daarvan 
afzien en zij  men dus met deze droge opsomming 
tevreden. 

Bij  het binnentreden der  linker  zijgalerijen werd ik 
aanstonds verrast door  de smaakvolle geschilderde 
friezen, die, eenigszins in humoristischen trant , het 
geëxposeerde illustreeren. 

e e kunstnijverheid kan, te oordeelen naar 
wat hier  geëxposeerd is, in geencn deele de vergelij-
king met die der  Franschen, Japaneezen of Belgen 
doorstaan. e teekening is dikwijl s zeer  goed, hoewel 
de teekenaars zich bij  voorkeur  van de min of meer 
„derbe"-vorme n der e renaissance bedienen, 
maar  de afwerking is meest slordig, en heeft nergens 
dat „achevé", dat ons bij  de eerstgenoemde naties zoo 
aantrekt. e prijzen zullen wel veel lager  zijn, doch 
dit neemt niet weg, dat een betere afwerking mogelijk 
geweest ware. 

Ten bewijze van het hierboven gezegde, vestig ik 
de aandacht mijner  lezers op de e bronzen en 
cuivre-poli voorwerpen. n bezie b. v. de etalage 
van Paul Stotz en C". , die zeer  elegant is, en waarbij 
zeer  goed parti j  getrokken is van een betimmering in 

n renaissance-stijl. e voorwerpen zijn meest 
allen goed van teekening, maar  aan de afwerking is 
veel te weinig zorg besteed. 

Beter  afgewerkt zijn de producten der e 
. Vooral wat de r fabrieken 
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ons tc zien geven is vri j  goed, al zal ieder  't met mij 
eens zijn , dat de e smidskunst nog lang niet 
weer  de hoogte bereikt heeft, waarop zij  in dc * 
en e eeuw stond. 

Toch verdienen de kronen, luchters, vuurstellcn, 
waschbekkens, tafelgarnituren enz. een opmerkzame be-
schouwing, en valt er  vooral voor  onze smeden, die 
op den allcrhoogstcn trap staan, bijzonder  veel tc leeren. 

Onder  de goede e metaalwerken noem ik nog 
een uithangtceken van s n te n en 
de kachels van Gebr. Buderus, die zeer  smaakvolle 
renaissance-vormen, meest naar e voorbeel-
den geïnspireerd, vertoonen. Ook ccn kerkkroon van 
Pothoff tc , in laat-Gothische vormen, is der 
vermelding waard. 

e e meubelindustrie kan men verdeden in 
twee categorieën. e eerste legt zich toe op dc ver-
vaardiging van luxe-meubelen, dc tweede maakt slechts 
artikelen van dagelijksch gebruik. 

Tot de meubelen van de eerste soort reken ik twee 
kastjes van ; verder  het vertrekje, gemeu-
beld door  Bembé te z cn van de Stüttgartcr 

- und Parquetfabrik. Tot die van de tweede 
soort zijn die van Oscar  Jaeger, s & , a 
Faser-Gesellschaft, Sachsische t en 
Gebr. Wcinmann te rekenen. 

e luxe-meubelen moeten, vooral wat uitvoering 
betreft, verre achterstaan bij  die der  Franschen, doch 
de teekening is meestal goed. Vooral is dit het geval 
bij  dc kastjes van t cn het ameublement van 
Bembé, terwij l ook een kastje van de Würtemberger-
Gesellschaft merkwaardig is, om het nieuwe der  toe-
gepaste intarsiën. t vertrekj e van Bembé is daar-
enboven door  decoratieve schilderstukken enz. smaak-
vol versierd. 

Een andere eigenaardige tak van e nijverheid 
is de fabrikagc van fayence-kachels en van het bekende 
blauwe aardewerk. Fijne afwerking moet men bij  deze 
twee industrieën weer  niet zoeken, en indien hare pro-
ducten artistiek zijn, hebben zij  dit meer  te danken 
aan goede klcurschakeering en typische vormen. 

Vooral dc kachels en schoorsteenmantels van -
lcitner  zijn zeer  decoratief. Sommigen zijn in effen 
groenen toon behandeld , weer  anderen wat kleuriger. 

, met ingelegde tegels versierd, zijn m. i. de beste. 
n eene kamer, in n stijl gemeubeld, zal 

een dergelijke kachel of schoorsteenmantel een uit-
stekend effect teweegbrengen. 

e typische blauwe e kannen en kruiken zijn 
van oudsher  hiertclande populair  geweest. c smaakvol 
versierde bierkannen, met humoristische spreuken voor-
zien, die meestal niet tot matigheid uitnoodigen, zijn 
ook hier  in groote verscheidenheid aanwezig. d 

e te Coblenz en n & i te Nöhr zijn 
de voornaamste fabrikanten van dit aardewerk. 

Smaakvol met heraldische emblemen of decoratieve 
figuren versierd, zijn de glazen voorwerpen van F. von 

n te Bonn. Tegen het zachte groen van het glas 
komen de schitterende kleuren der  decoratie zeer  fijn  uit. 

Goede majolica's doet ons de fabriek van Glatz in 
het Schwarzwald zien. e voorwerpen zijn meest allen 
goed van teekening en met veel smaak gedecoreerd. 

 glas van r  behoort mede tot het ele-
gantste, wat de e afdeeling oplevert. t is 
ongekleurd, doch zeer  goed gevormd en met sierlijk 
ornement, meest mat geslepen, bedekt. Enkele voor-
werpen zijn fraai met metâ  gemonteerd. Ook de 
geschilderde plateau's van dezelfde firma  verdienen met 
aandacht beschouwd te worden. 

Al s ik nu nog het aardewerk van Eisen &  C°. ver-
meld , en de aandacht vestig op de smaakvolle kasten, 

waarin dc pianofabrikanten hunne instrumenten kleeden, 
heb ik het meest bezienswaardige van de e 
afdeeling behandeld. e overige zalen toch zijn óf 
met allerlei handelswaren, óf met zulke middelmatige 
producten gevuld, dat ik er  niets opmerkelijks vond. 

e inzending van mozaiek van Odorico was het eenige, 
wat mij  daar  der  vermelding waard scheen. 

Een volgende maal hoop ik in de galerij  der  Schoone 
n dc afdeeling Architectuur  te behandelen, en 

na een wandeling over  de terreinen, voornamelijk om 
de daar  aanwezige bouwmaterialen te behandelen , hoop 
ik den tij d , die dan nog overblijft , in de afdeeling -
trospectieve t door  te brengen. 

G 

(Vervolg van pag. 349.) 
n wij  in het voorgaand nommer het verslag 

der  Jury van beoordeeling in zijn geheel mede, zoo 
ligt het thans op den weg onze lezers met het pro-
gramma voor  de prijsvraag der e Schouw-
burgverecniging in kennis te stellen. Beide stukken 
hebben voor  de bouwkundigen eene blijvende waarde, 
en moeten tot uitgangspunt voor  latere oordeelvellingen 
dienen. 

Er behoort een vaste wil toe om het programma 
met aandacht te lezen en die lezing ten einde te bren-
gen. Waarschijnlij k is dit stuk een sterk geamendeerd 
ontwerp cn heeft men verzuimd , het geheel aan eene 
nadere revisie te onderwerpen. e meest verdienste-
lijk e stukken kunnen door  amendementen bedorven wor-
den , vooral wanneer  ook door  leeken aan de discussie 
wordt deelgenomen en dc gebruikelijk e beslissing bij 
meerderheid van stemmen den doorslag geeft. 

 programma luidt als volgt: 
a.

t gebouw moet worden gesticht op een terrein , groot 42 
aren, 31 centiaren, aan de Noordzijde van de Aert-van-Nes-
straat gelegen, cn op de Oostzijde door  dc n be-
grensd, zooals in het situatieplan nader  is aangewezen. 

Wat de peilen betreft verdient vermelding, dat de hoogst 
liggende fundeeringsplaten op 1.70 . + l kunnen 
geplaatst worden. 

e trottoir s liggen op 0.40 + .
e vloer  van den beganen grond moet minstens op -

peil gelegen zijn. 
e bestanddeelen, welke het gebouw' zal moeten bevatten, 

zijn de volgende: 
T e n b e g a ne g rond. 

Eene groote vestibule met afzonderlijk e cn van elkander 
geheel afgescheiden toegangen voor  de te voet of per  rijtui g 
aankomende bezoekers van het gebouw. 

t de vestibule moeten onmiddellij k in verband staan: een 
plaatsbureau, een verblij f voor  de politi c en een vertrek voor 
de brandwacht. 

Voort s moet hierop uitkomen, of in de nabijheid daarvan 
geplaatst en gemakkelijk te bereiken zijn , een ruim e garde-
robe voor  de bezoekers van die zitplaatsen of rangen, welke 
door  de groote vestibule hare toegangen hebben. 

n is overigens vrij , deze enkele groote garderobe door 
meerdere kleine te vervangen ; ééne aan de vestibule voor  de 
bezoekers van parterre , stalles enz., en anderen, al of niet in 
verband met de toiletten, en op de rangen of galerijen zelf. 

Voor  de rijtuige n wordt een geheel of gedeeltelijk afgesloten 
en overdekte aanrit gewenscht. 

Een tweede kleinere vestibule of portaal, met plaatsbureau 
en garderobe wordt als bijzondere toegang voor  de bezoekers 
van den 3den en 4den rang verlangd. 

Voort s zijn vereischt: 
Een bureau voor  het Bestuur  der  Vereeniging -

sche Schouwburg", voorzien van eene brandvrij e gemetselde 
geldkluis. 

Ten minste twee lokalen of bureau's voor  de e der 
Opera, en twee dergelijke voor  de e van den -
scnen Schouwburg. 

Eene woning voor  den concierge, bestaande uit 3 a 4 ver-
trekken en verdere vereischte gemakken. 
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e werk- cn bergplaatsen voor  de verlichtin g en het 
decoratief van het tooneel, met de ruimt e onder  den tooncclvlocr 
in verband staande. 

t is facultatief gelaten, ten begane grond eene ruim e 
rook- of koffiekamer of zelfs meer  uitgebreide restauratie-lokalen 
in te richten. n dat geval kon de woning van den concierge 
ook in eene insteek-verdieping of in een demi-sousterrcin wor-
den overgebracht. 

Eindelij k zijn vereischt: ruim e toe- en uitgangen voor  het 
orkest en voor  het tooneel, en behalve de gevraagde ingangen 
nog bijzondere ruim e en gemakkelijke uitgangen voor  het 
publiek aan dri e zijden van het gebouw, in verband met de 
noodige hoofd- en neventrappen. 

e schouwburgzaal, beneden verdeeld in stalles, parterr e 
en baignoires cn voorts bevattende vier  rangen, moet voor 
1400—1600 toeschouwers de vereischte zitplaatsen aanbieden. 

t aantal en dc afmetingen der  loges van het proscenium 
wenscht men, met het oog op de eischen eener  goede tooneel-
zaal, zeer  beperkt te zien. Om dezelfde reden mag aan de 
avant-sccne, zijnde de ruimt e tusschen het voorscherm enden 
buitenrand van het tooneel, geen meerdere breedte dan 0.50 . 
worden gegeven. e opening of mond van het tooneel mag 
niet meer  dan 11.0 . bedragen. t orkest moet plaatsruimte 
aanbieden voor  60 executanten cn 60 J . groot zijn. 

Voor  de beweging en uitspanning van het publiek worden 
rond de schouwburgzaal in alle rangen ruim e wandelgangen 
(couloirs) vereischt. 

t tooneel moet voor  dc uitvoering van tooneelstukkcn, 
opera's cn balletten den omvang en de inrichtin g aanbieden, 
als volgens de eischen van onzen tij d voor  een schouwburg 
van den eersten rang onmisbaar  zijn , met het oog waarop 
de aanleg van een behoorlijk ingericht dessous wcnschelijk is. 

e diepte van het tooneel mag niet minder  bedragen dan 
. 

Afzonderlijk e magazijnen voor  groote toonceldoeken, voor 
coulissen, voorts voor  meubelen, mach ine r ieën en kleinere 
tooneelbenoodigdheden moeten achter  het tooneel aangelegd 
cn daarmede zoodanig in verband gebracht worden dat, ondanks 
de vereischte afzondering, met het oog op brandgevaar, toch 
voor  spoedige veranderingen van tooneel cn decoration het 
meeste gemak is aangeboden. Eveneens achter  het tooneel cn 
in verband met genoemde magazijnen is een ruim e en goed 
verlicht e werkplaats voor  de decoratieschilders vereischt. 

Wederzijds van het tooneel en daarmede gelijkvloers, moeten 
vij f kleedkamers voor  dames en evenzoovele voor  heeren — 
hoofdartisten - ingericht worden. Elk e kleedkamer, bestemd 
voor twee personen, moet ongeveer  12 J . oppervlakte beslaan. 

e ruimt e boven deze bijzondere kleedkamers wenscht men 
voor  de inrichtin g van 2 a 3 grootere kleedkamers cn de 
daarop volgende verdieping in gelijken omvang voor  nog 
twee kleedkamers bestemd te zien. Bovendien dient nog ge-
zorgd te worden voor  minstens eene, liever  twee, kleedkamers 
voor  40 figuranten. Zoo dicht mogelijk bij  het tooneel —het 
liefst wederzijds in den achtergrond — zijn voorts twee ver-
trekken voor  regisseur  en insp ic iënt van het tooneel en twee 
dergelijken voor  de Opera vereischt, benevens behoorlijk e 
kamers of bergplaatsen voor  de meubels en tooneelbenoodigd-
heden, voor  elke voorstelling noodig, terwij l de groote maga-
zijnen elders kunnen geplaatst worden. 

n de nabijheid van het tooneel en niet te ver  van de schouw-
burgzaal gelegen, wordt eindelijk een behoorlijk e «foyer des 
artistes"  verlangd. 

V e r d i c p i n g e n. 
Al s uitspannings- en ververschingslokalen voor  het publiek, 

worden een ruim e en gemakkelijk toegankelijke foyer, eene 
reeds vermelde rookzaal en ccn of meerdere salons voor  dames 
gevraagd; de beide eersten van buffetten en eene buffetkamer, 
voorzien. 

e rookzaal moet zoodanig geïso leerd gelegen zijn , dat eene 
verspreiding van rook naar  de overige lokalen geheel ver-
meden wordt. 

Teneinde alle soorten van repetities voor  tooneel- en opera-
stukken en balletten desvereischt tegelijkertij d voor  de artisten 
zoowel als voor  de figuranten te kunnen houden, zijn ten minste 
twee afzonderlijk e repetitie-zalen vereischt, terwij l tot gelijke 
doeleinden gedeeltelijk van de hierboven gevraagde uitspan-
ningslokalen parti j  zal kunnen worden getrokken. 

Voort s wordt gevraagd eene stemkamer voor  het orkest ter 
grootte van 50—60 . 

e worden verlangd ten minste twee groote lokalen, ge-
schikt tot archieven of bibliotheken. 

n alle rangen en verdiepingen moeten behoorlijk ingerichte 
kabinetten (privaten) voor  heeren en dames aanwezig zijn , 
daarenboven moeten de kabinetten voor  de eerste rangen ook 
van toiletten voorzien zijn. 

Geheel van deze kabinetten gescheiden, moeten in minder 
getal urinoir s worden aangelegd, volkomen geïso leerd en het 
liefst langs den buitenmuur  geplaatst. 

Eindelij k moeten bijzondere heeren- en dames-privaten en 
urinoirs , in voldoend getal en behoorlij k verdeeld, voor  het 
personeel van het tooneel aanwezig zijn. 

n dc onderverdieping of in een geheel- of demi-sousterrein 
moeten, behalve de vereischte lokalen voor  verwarming, venti-
lati e en verlichtin g van het gebouw, brandvrij e bergplaatsen 
voor  brandstoffen en eenige kleinere, voor  andere doeleinden 
beschikbare, kelders worden aangetroffen. 

Eindelij k wordt erop gewezen, dat voor  het kleine aan de 
Westzijde, buiten dc sloot gelegen terrein langs de Aert-van-
N  hetzij  voor  de plaatsing van een gedeelte der  ge-
vraagde uitspanningslokalen (rookzaal enz.), hetzij  voor  bureau's 
der s enz. kan parti j  getrokken worden; of ter  bebou-
wing van dit gedeelte van het terrein een geheel op zich zelf 
staand gebouw, of wel een met  hoofdgebouw door eene 
portiek of eene arcade enz. verbonden vleugel de voorkeur 
verdient, zal gedeeltelijk van de bestemming der  hier  te plaat-
sen lokalen, gedeeltelijk ook van den stij l cn het karakter  der 
geheele ordonnantie moeten afhangen. 

t kleine terrein daarentegen, dat aan de achterzijde 
(Noordwestzijde) der  bouwplaats uitsteekt, zal bijzonder  geschikt 
zijn voor  dc plaatsing van een op zich zelf staand machine-
gebouw, ten behoeve der  ventilatie of der centrale verwarming 
van den Schouwburg. 

b.

Aangezien voor  de zekerheid van het publiek en van het 
werkende personeel in alle 4 gevels uitgangen vereischt zijn, 
zoo moet het gebouw ook zoodanig vri j  staan, dat er  rondom 
een vrij e omgang of passage blijf t van  5 meter. 

Wat dc uitvoering betreft, zoo is het gebouw in al zijne 
onderdeden zooveel mogelijk uit brandvrij e materialen samen 
tc stellen. Voor alle muren of wanden, voor  alle soorten van 
steunpunten en zolderingen, benevens alle afscheidingen, borst-
weringen cn balustraden der  loges moet uitsluitend en voor 
alle andere onderdeden, zooals de kappen, voornamelijk van 
niet brandbare materialen, dus in de eerste plaats van ijzer, 
steen en pleister, parti j  getrokken worden. 

Terwij l houten vloeren — met uitzondering van het tooneel — 
alleen boven brandvrij e dekkingen mogen aangebracht worden, 
moeten alle vloeren der  vcstibulen, gangen en tiappen, even-
als dc laatsten zeiven, van steen zijn. 

e trappen moeten voorts onderwelfd zijn , moeten niet wen-
telend, maar  alleen als rechte trappen met bordessen worden 
uitgevoerd. 

Geen voor  het publiek bestemde gangen of trappen mogen 
minder  dan . breed zijn , terwij l alle overige gangen en 
trappen minstens 1.5 . breedte moeten hebben. 

Aangezien ingeval van brand de toeschouwers van de beide 
bovenste rangen in alle opzichten het meeste gevaar  loopen, 
zoo dient ook voor  deze verdiepingen in de eerste plaats voor 
talrijk e en goed gelegen uitgangen, door  middel van ruime, 
brandvrij e en goed geventileerde gangen cn trappen te worden 
gezorgd, die zooveel mogelijk langs buitenmuren zijn aan te 
leggen. , 

Tevens is het voor  deze rangen een vereischte en voor  de 
overige rangen wcnschelijk, dat de langs de zaal gelegen cou-
loir s of wandelgangen zóó rui m zijn aangelegd, dat ze alle 
toeschouwers van den bctreffenden rang gelijktijdi g kunnen 
opnemen en zoodoende als eerste toevluchtsoord dienen. 

e noodige hoofd- en neventrappen zijn voor  de verschillende 
rangen, zooveel mogelijk afzonderlijk aan te leggen en even-
zeer  van vele afzonderlijk e uitgangen in den omtrek van het 
gebouw te voorzien. 

e afstand der  zitplaatsen mag in de stalles en het parterr e 
niet minder  dan 0.80 . en in de beide bovenste rangen of 
galerijen niet minder  dan 0.75 . bedragen. t uitzondering 
van de beide bovenste rangen, is voor  de breedte der  zitplaat-
sen 0.50 . als minimu m aan te nemen. e gangen tusschen 
de zitplaatsen moeten in de stalles en het parterr e 1.25 . breed 
zijn cn zóó worden aangelegd, dat niet meer  dan 12 zitplaatsen 
in eene ri j  naast elkander  zijn gerangschikt. 

n de beide bovenste rangen daarentegen mag elke ri j  tus-
schen twee gangen slechts 8 zitplaatsen bevatten. 

Overeenkomstig de verschillende bestanddeelen der  distribu -
tie, welke in ongelijke mate brandgevaar  opleveren, moet het 
gebouw tegen snelle uitbreidin g van een uitgebroken brand 
door twee stabiele brandmuren, die tot 2 . boven het dak 
zijn op te trekken, in dri e hoofdafdeelingen worden verdeeld 
en gescheiden. 

Een dezer  brandmuren dient tot afscheiding van dc schouw-
burgzaal en der  overige voor  het publick bestemde ruimten , 
tegen het tooneel met toebehoorende annexen; de tweede tot 
afscheiding van het tooneel, met de daarom gegroepeerde 
lokalen, tegen de magazijnen van het decoratief en de daar-
mede in verband staande werkplaatsen. 

e laatstgenoemde lokalen zijn dus tot eene groep te ver-
eenigen. 

Bovendien is het eigenlijke tooneel door  brandvrij e gangen 
van de aangrenzende kleedkamers en andere lokalen voor  het 
werkende personeel af te scheiden en zijn deze laatsten met 
brandvrij e trappen in verband te brengen. 

e vereischte openingen in de brandmuren moeten door 
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licht beweegbare gordijnen uit plaatijzer  en voorts door  zelf- 1 

sluitende ijzeren deuren worden gesloten. 
Teneinde bij  een op het tooneel uitgebroken brand aan de 

verbrandings-producten een uitweg te verschaffen en het door-
dringen ervan in de schouwburgzaal zooveel mogelijk te be-
letten, zijn boven het tooneel groote, gemakkelijk te openen 
luchtkoker s aan te brengen. n de brandvrij e omgangen ter 
wederzijden van het tooneel is bovendien voor  veilige en ge-
makkelij k te bereiken standplaatsen voor  brandwachts-piketten 
zorg te dragen. 

Voor de verschillende lokalen van het gebouw moet, voor 
zooverre eenigszins mogelijk, uitsluitend van centrale verwar-
ming door  middel van caloriferes of heet water  worden parti j 
getrokken, waarvan dc plaatsing en inrichtin g in de plans 
moeten worden aangetoond. 

Ook de wijze van ventileering moet in plans en toelichting 
worden opgegeven. 

Overeenkomstig het monumentale karakter  van het gebouw 
dient de toepassing van surrogaten (pleister  enz.) in de buiten-
ordonnantie vermeden te worden. 

Voor de uitvoering van den schouwburg volgens het pro-
gramma cn de voorwaarden hierboven omschreven, is een 
kapitaal van 4 ^ 5 ton beschikbaar. 

c.

t gevraagde ontwerp moet bevatten: 
Een situatieplan op de schaal van 1 : 500. e plans van 

den beganen grond, van de verschillende verdiepingen en van 
de kelders op de schaal van 1 : 200. 

n hoofdgevel aan de Aert-van-Nesstraat en den gevel 
langs de n op de schaal van 1 : 100. 

Eene lengte-doorsnede van het gebouw en twee dwars-door-
sneden — eene over  de schouwburgzaal en eene over  het 
tooneel — allen op dc schaal van 1 : 100. 

e ontwerpen moeten vóór 1 Februari 1883 worden inge-
leverd bij  den heer . l i . , Secretaris der  Verecniging. 

Voor de beoordceling der  plans zal het Bestuur  zich doen 
bijstaan door  eene Commissie van deskundigen. 

s men het programma doorgeworsteld, dan moet 
de gulle bekentenis van het hart, dat de taaiheid 
daarvan gelijken tred houdt met dc soberheid van het 
rapport der  Jury, die toch waarlij k tij d in overvloed 
had eene meer  gemotiveerde beoordeeling terneder  te 
schrijven. Bij  het raadplegen der  data komen wij  tot 
de volgende feiten: 

het Bestuur  der  Vereeniging e Schouw-
burg"  noodigde in October  1882 eenige architecten uit, 
om vóór den 1 Februari 1883 ontwerpen in te leveren 
voor  een schouwburg; 

aan hen, die verklaarden genegen te zijn aan deze 
uitnoodiging gevolg te geven, werd eerst op het laatst 
van November  1882 een programma toegezonden; de 
termij n van inzending werd daarbij  tot den  Apri l 1883 
verdaagd; 

het rapport der  Jury draagt de dagteekening van 
15 Juni jl. , maar  werd eerst tegen de helft van Au-
gustus aan alle mededingers medegedeeld. 

 blijk t uit het bovenstaande, dat voor  het maken 
van het veelomvattende ontwerp van den Schouwburg 
slechts vier  maanden werden toegestaan, terwij l meer 
dan die tijdruimt e verliepen tusschen den tij d der  in-
levering en dc tentoonstelling der  ingekomen antwoor-
den. t nadruk moet erop gewezen worden, dat de 
mededingers meer  dan één derde van een jaar  moes-
ten wachten op de uitspraak van de Jury en van het Be-

stuur  der  Vereeniging e Schouwburg"  ('). 
 feit, dat het rapport de dagteekening van 15 Juni 

draagt, doet niets ter  zake, daar  het geheimgehouden 
en eerst in Augustus bekendgemaakt werd. 

n een volgend opstel stellen wij  ons voor, de leem-
ten van het programma en van het rapport te bespre-
ken. t uitschrijven van prijsvragen heeft zijne nuttige 
zijde, onder deze voorwaarde, dat daarbij  op de belan-
gen der  mededingers gelet en de wijze van bekroning 
duidelij k omschreven worde. 

(') Wij  noemen hier  Jury en Bestuur, daar  in het programma ge-
sproken wordt van den bijstand eener  commisie van deskundigen. t 
Bestuur  schijnt alzoo deelgenomen tc hebben aan de uitspraak. 

E . 

e r  van Binncnlandsche Zaken 
brengt ter  kennis van belanghebbenden, dat dc betrekking 
van leeraar  in het handtcckencn aan de . . . S. met vijf -
jarigen cursus tc h te vervullen is. e jaar -
wedde bedraagt ƒ 1200. 

. t Nederlandsck Handelsmuseum (directeu-
ren de heeren F. W . Westeronen van , W. J. P. T ra -
vaglino cn VV.  Engelbrecht, . Jur.) heeft opnieuw eene 
circulair e verspreid, waarin het doel van het museum nogmaals 
wordt uiteengezet en de voordeden van het informatie-bureau 
en van dc permanente tentoonstelling van monsters worden 
besproken. 

e circulair e is in het Fransch gesteld cn zal dus voorna-
melij k bestemd zijn voor  de hier  vertoevende vreemdelingen. 

{Amsterdammer.) 

— e bekende beker  van Vecre heeft, zoo meldt de
delhurgsche Courant, op de tentoonstelling te Amsterdam de 
aandacht getrokken van baron , die de Commissie 
der tentoonstelling dc opdracht heeft gegeven, het prachtige 
stuk, zoo mogelijk, voor  hem tc koopen tegen een zeer  hoo-
gen prijs . 

n zal zich evenwel herinneren, uit de vroegere quaestidn, 
dat dc gemeente Veerc den beker  niet verkoopen mag. 

— Op de Amsterdamsche tentoonstelling zijn toegekend 372 
eerediploma's, 1064 gouden medailles, 1557 zilveren medailles, 
1348 bronzen medailles en880eervolle vermeldingen. Tezamen 
5221 bekroningen. e aan zoogenaamde «officecle inzendin-
gen"  toegekende bekroningen zijn daarbij  niet medegerekend. 

— Aflevering  van De  (uitgave van J. G. Broese, 
te Utrecht) bevat: 

e tabak uit dc Nederlanschc ko lon iën op de koloniale 
tentoonstelling te Amsterdam (met fig.). — e havenwerken tc 
Antwerpen (met fig.). — c vulkanische uitbarstin g op het 
eiland . — e aardbeving op , op 28 Juli 1883 
(met fig.). — t glasblazen met samengeperste lucht (met fig.). — 

t nikkel cn het vernikkelen. — g (met fig.). — 
t lichten der  zee. — i Giffar d en zijn injecteur  (met fig.). — 
t voortbrengen cn overbrengen van beweegkracht door  mid-

del van electriciteit (met fig.). — c degenslikkers (met fig.). — 
Correspondentie. 

. 

Plaatsgebrek noodzaakt ons eenige stukken voor  het 
volgende nommer te laten liggen. 

. 
 'aarde Opmerker. 

Vergun mij , even terug tc komen op 
het artike l «Bouwkund ig r  of Ar -
chitect" , voorkomende in uw laatste nom-
mer. 

Onder  veel goeds, zie ik daarin ook de 
wensch uitgedrukt , dat aan de architec-
ten hiertclande de gelegenheid gegeven 
zou worden, voor  eene Staatscommissie 
examen af te leggen. j  dunkt , dat wij 
daardoor  niet veel verder  zouden komen. 

t examen toch zou zich bezwaarlijk over 
iets anders kunnen uitstrekken, dan over 

het wetenschappelijk gedeelte van de bouw-
kunst. l het bij  velen daaraan ha-
pert , zou toch, zelfs al koos men dc knap-
ste mannen als examinatoren, daardoor 
dc heerschende wansmaak niet afnemen. 

Zoo het bouwkundig onderwijs liever 
wat kon verbeterd worden, geloof ik , dat 
de resultaten niet zouden uitblijven . 

t l igt , dunkt mi j , alleszins op den 
weg van het Genootschap Architectur a et 
Amicitia , in deze richtin g werkzaam te zijn. 

U dankzeggende voor  de mij  verleende 
plaatsruimte, heb ik de eer  te zijn 

Uw. dv. 

. 
Voor uitgebreide terrein-opmetingen in de 

provincie Noord-Holland en latere uitwer-
kin g van technische plannen wordt ten 
spoedigste gevraagd, een 

op een vast salaris van /SO per  maand 
en ƒ 1 . 50 dagolfjksche toelage, benevens 
vergoeding van werkeljjk e reiskosten. 

Adres met franco brieven onder  letters 
P. . . aan het Algemeen Advertentie-
bureau van  &  V A N , «ot-
terdam. 

- Bj j  de detailleering cn uitvoe-
rin g van een groot werk (raming 

 in e»ne der  steden der  Provincie 
Zuid-Holland, wordt ten spoedigste ge-
vraagd: een flink  en ervaren 

in staat om bij  afwezigheid van den -
nieur  dezen tydeljj k te kunnen vervangen. 

Vereischt wordt vooral bekwaamheid
burgerlijke - en waterbouwkunde. Salaris 
achttienhonderd gulden (ƒ1800) per  jaar . 

Adres niet franco brieven, onder  letters 
P  E aan het Algemeen Advertentie-
bureau van  &  VA N ,
terdam. 

r  van . N , 
Avocat défenseur, 2, e , 
te Algiers. 

g 2 
° Y & ,  £ 
e BOC  Frères, E 

, S &  C»., E 
5 bü de Vertegenwoordigen en *  jj j 

P r> T &. O., 2 
Oostzcedjjk 248,

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

op l i c i ta t i e 
op Vrijdag , 16 November  1883, ten 2 
ure des namiddags, voor  de burgerljjk e -
bank te Algiers, 

Zink , Zilverhoudend d en dergeljjke 
, 

op het grondgebied van Taldat en de Arba, 
t van Algiers. 

e mijn staat in verbinding met de ha-
ven van Algiers, door  eenen goeden weg van 
52 kilometers. 

Oppervlakte 830 hectaren en 23 aren. 
e hoofdaders-afvloejjingen zichtbaar  op 

1000, 1500 en 2000 meters. 
i blende vergezeld van korreli g 

looderts  loodhoudend . 
E l f onderaardsche Workgalerijen . 
Gereedschappen, Gebouwen, voor-

raad en uitgegraven Ert s zjjn in den ver-
koop begrepen. 

Zich te adresseren aan . , dc-
fenseur  poursuivant, . E en 

. défenseurs colicitants. 

i i 

E
VAN 

, 

-

en andere 

N 

voor , N 

S , en». 

, 

. 
e aandacht wordt gevestigd op de voor-

waarden waarop eenige , te we-
ten één lioböist, één eerste piston, en 
één C-tuba-blazcr  kunnen worden < i l ï -

T als Sergeant bjj  het s 
Stafmuzikanten te . Zi j  zijn 
omschreven in de Nederlandsche Staatscourant 
van 18 September  18SS, waarvan afdrukken 
kosteloos zijn te bekomen bjj  het -
ment van . 

. 
Centrifngaalpompen en Stoomheijen 

T E P en TE . 
n - en Brugconstructiën. 

V A 1

G 
VA N 

O - e " b o u  e n . 

. 
Begrootiug van n ƒ93500. 

Op Vrijda g den 5 October  1883, des namid-
dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Qravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een eeUulaire 
gevangenis te Zutfen. 

e bestekken en de teekeningen liggen 
ter  inzage te *s Gravenhage, in een der  lo-
kalen van het e van Justitie, op 
het Plein. 

e stukken zjjn voortB op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
cn voorts bjj  den r  B. , 
Opzichter  voor  de gevangenissen en rechts-
gebouwen te Zutfen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen J . F .  tc 
'*  Gravenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Zut-
fen op Zaterdag den 29 September  1883, 
iles middags te 12 ure, op het terrein 
waarop het gebouw moet worden opgetrokken 

'*  Gravenhage, den 17 September  1S83. 
 van Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

Begrooting van n ƒ86222. 
Op Vrijda g den 5 October  1883, des namid-

dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een cellulaire 
gevangenis te Alkmaar . 

e bestekken en de teekeningen liggen ter 
inzage te 's Gravenhage, in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein. 

e stukk.'i i zjjn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bjj  den r . , Opzichter 
voor  de gevangenissen en rechtsgebouwen 
tc Alkmaar. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen J . F .  te 
'*  Gravenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Alkmaar 
op g den 1 October  1SS3, des middags 
te 12 ure, op het terrein waarop het gebouw 
moet worden opgetrokken. 

's Gravenhage, den 17 September 1S83. 
 van Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Oeneraal, 

. 

P H O T O - L I T H O G R A P H I E . 

. , Architecten, Bouwkundigen cn verdere belanghebbenden worden attent 
gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma  de schoonste gelegenheid aanbiedt, 

| i n weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
'uistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

Geïllustreerde P rr j  sonanten op aanvraag. | . . . 

Advies en Aanleg door 

Amsterdam, Prinsengracht 574. 
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EXPLOITATIE DER GROEVEN H l H L DE TRAVERS. 

Belt weg N". 3. 
. 

<?a7

vlr  inlii.bfifw», m .  1
Bedekkingen enz. gelieve men zich 
80, Amsterdam, of bij  den r 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 

. 6. S . , Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menlen. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
Zd™,  en 4*» graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz 

&  J. T 
N V A N 

T "  u , 

. 

Vertegenwoordiger  der  Ceramiek- en 
Cementtegelfabriek. 

Verders specialiteit in : 
n - en Pabrieksramen. 
n en n Bolblinden. 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel b i l lpe r  en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Van der 
Gul v. op 

L 0 0 N Zuinigheids-

s 

linden & Co. 
Niet aangroeien-
de eii roestwe-
rende Verven. 

c ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor

'zonder  geschikt voor  de reproductie van 
na, Teekeningen enz. van . Architecten 

en Bouwkundigen; op die voor  l'hotozlnca-
craphle voor  de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Phelolllhagraphie, zonder 

prijsverhooging voor  de bestellers. 
O - J" . . 

s &  Fabriekanten, 
. . n Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Cent raai vorwarmin g &  Ventüatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construetiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktocstellon en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

Bj j P. A , te Arnhem, is verschenen de ecr.te aflevering van: 

Beknopt Practisch k 

e en , 

. F .  \ i : i t T . 
 aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te

 600
 uitgave geschiedt bij  inteekening in ongeveer  afleveringen a

aJS.ï 'S / h e f C ' n A w ^ i t g f r a ' ÏBÏÏ ^  « S 1 opmerkzaam op de Tentoonstclkngs-
étalage te Amsterdam van de Firm a . S te Bemscheid 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

Ï  en N van gegolfd . 

Toegepast door n , de e Tramweg-
, de n Architecten J. A .  te  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. & P. , s te Eonsdorf. 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

(bekroond met a te Amsterdam 1SS2). 
- en andere S met inwendige luchtverwarmin g 

N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

'ÊJr&më

r  F. \V. V A N T TGz. 
Bureau der e van Architectur e et Amicitia ! JAN , 

C. S S en A. W. . 
Stukken voor  het Genootschap, de e betreffende, te adresseeren 

aan den r C. li . , Prinsengracht  te Amster-
dam, en die omtrent de Administrati e van bet Genootschap aan den 

r , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiën aan bel Bureau Van  Opmerker, 

t N n .  te Arnhem. 

t bij 0. W. van de Wiel & f>., te . 

n n wordt bericht: 
dat de 810de vergadering zal gehouden worden den 

3den October  a. s. in n Stroucken alhier. 
e agenda voor  die vergadering is: 

ie. n van het Bestuur. 
2e. e van nieuwe leden. 
3e. Ballotage van de voorgestelde leden. 
4e. g van den heer  A . Salm G.Bzn. 
5e. Bijdrage van den heer  C. B. Posthumus . 

 het Bestuur, 
de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) S OVE . 
 J. . T. . 

Al s vervolg op het opstel voorkomende in het No. 
van 21 Apri l 1.1., zal ik thans de verwarming eenigszins 
nader  bespreken. 

e zon is de voornaamste warmtebron. Zonder 
haar  was alles koud en dood. 

e zonnewarmte is voor  den mensch het gezondste, 
wat iedereen wel vanzelf gevoeld zal hebben. 

e aangenaam is het niet, wanneer  na eenige som-
bere dagen de zon ons zoo vroolij k tegenlacht. h 
en dier  gevoelen zich dan als opnieuw geschapen, 
en toch hoe weinig wordt niet met de behoefte aan 
zonnewarmte in onze woningen rekening gehouden! 

e angstig behangen onze huismoeders de ramen met 
dikk e gordijnen en jalousieen, opdat het vloerkleed en 
de meubelen niet verschieten. 

Wat ik ten opzichte der  ligging van een gebouw 
in verband met de verlichting heb aangevoerd, geldt 
ook voor  de zonnewarmte. Vooral in ons land, waar 
de zon zoo zelden te veel warmte geeft, waar  de wol-
ken haar  zoo vaak beletten ons haar  vriendelijk aan-
schijn te toonen, moet men trachten den overigen tij d 
zooveel mogelijk voordeel van haar  te trekken. 

Evenals het licht , wordt ook de warmte voortge-
bracht door  trillinge n van de atomen der  lichamen. 

e kleiner  deze trillingen , zijn des te minder  warmte 
gevoelen wij , en wij  zijn gewoon die graden van 
warmte, die ons geen aangename gewaarwording geven, 

AW.W. 

T  per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  b
vooruitbetaling en franco toezending van ditbedrag; voor  het buitenland 

f 7.50 en ë ƒ 9.—, bij  vooruitbetaling. 
, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en

cent voor  een bewijsnummer, worden lot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad  cent pet stuk en  cent per  plaat. 

N V A N T . met den naam koude te bestempelen. e warmte wordt 
opgewekt door  wrijving , botsing en samenpersing, in het 
algemeen door  de beweging der  lichamen, waardoor 
zelfs hun kleinste deeltjes in trillin g komen. 

Waar de warmtestralen van den aether  de lichamen 
treffen, worden zij  door  deze meer  of minder  opgeno-
men en dus in lichaamswarmte veranderd; terwij l het 
overige teruggekaatst wordt. 

e temperatuur  van eenig lichaam wordt door  ther-
mometers bepaald. n maakt in den regel van den 
ioodeeligen thermometer  van Celsius gebruik. e 
warmte, die noodig is om G zuiver  water  tot 
één graad hoogere temperatuur  te brengen , wordt 
calorie of warmte-eenheid genoemd. e verschillende 
lichamen nemen meer  of minder  gemakkelijk warmte 
op, en men is gewoon de hoeveelheid warmte, die noodig 
is om 1 . van zekere stof 1"  in warmte te doen 
toenemen, zijn soortgelijke warmte te noemen. 

e meer  warmte een lichaam ontvangt, des te hooger 
wordt zijn temperatuur  ; doch men begrijpt dat natuur-
lij k de hoeveelheid warmte, die noodig is om verschil-
lende stoffen tot eene en dezelfde temperatuur  te brengen, 
zeer  uiteenloopt. e lichamen, die warmte opgenomen 
hebben, bezitten ook min of meer  het vermogen deze 
warmte weer  af te geven, hetzij  door  uitstralin g of door 
geleiding. Zij n b. v. twee vloeistoffen of twee gassen 
van verschillende temperatuur  door  een wand van elkan-
der  gescheiden, dan gaat in een tijdseenheid eene be-
paalde hoeveelheid warmte van de warme tot de koude 
hoeveelheid over. A l naarmate het materiaal, waaruit 
de wand is samengesteld, is haar  warmtegeleidend 
vermogen verschillend. Was b. v. de wand van koper, 
dan zouden door eene ojipervlakt e van een wand van 1 

1 . die . dik was, 69 caloriën doorgegaan zijn. 
Was de wand daarentegen van baksteenen, dan zou 
slechts '/j  calorie zijn overgegaan. n het algemeen 
kan men aannemen, hoe dichter  een lichaam is , hoe 
beter  het de warmte geleidt. Zilver  is de beste warmte-
geleider. 

Stelt men zijn geleidingsvermogen — 1000, dan is 
dat van ijzer  slechts 120 

„  marmer „  23 
„  hout „  1 

koper 140. 
Water  heeft slechts een cijfer  van 100 aan te wijzen, 

file:///C0GR
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terwij l lucht de slechtste geleider  van allen is. s 
kan men verklaren, waarom poreuze lichamen zooveel 
slechtere warmtegeleiders zijn dan samengeperste. Wij 
brengen dit in practij k bij  de keuze van onze kleederen, 
beddedekens enz., bij  holle muren, voor  ijskelders, 
brandkelders, bierkelders enz. 

e groote hoeveelheid warmte, die van de zon op 
de aarde nederdaalt, wordt slechts voor  60 "/„  op de 
aardkorst gevoeld. t overige wordt deels door  den 
met waterdeelcn bezwangerden dampkring geabsorbeerd, 
deels in 't heelal teruggekaatst. r  deze verwar-
ming der  lucht in verband met den stand van de zon 
ten opzichte van de aarde, en het daardoor  ontstaande 
meer  of minder  loodrecht invallen van warmtestralen , 
ontstaan nu de dagelijksche, maandelijksche en jaar-
lijksche temperatuursveranderingen. r  kan men 
zich verklaren, dat het kort voor  het opgaan der  zon 
het koudst en omstreeks 2 uur  namiddags het warmst 
is, hoewel dan de zon haar  hoogste standpunt niet 
meer  inneemt. Verder  verklaart men daardoor, dat 
de warmte afneemt hoe hooger  men stijgt en wel 
iedere 200 . ongeveer  i" , zoodat zelfs in de warmste 
landen in den zomer de bergen altij d met sneeuw be-
dekt zijn. e zee veroorzaakt in de nabijgelegen 
landen veel minder  afwisseling van temperatuur  dan 
het verste land. Terwij l toch bij  ons de gemiddelde 
wintertemperatuur  ongeveer  5"  Celsius bedraagt, is die 
in het veel zuidelijker  gelegen Oostenrijk slechts 2". 

e lichaamswarmte van den mensch is steeds 37'/,", 
of hij  neger  of Eskimo is ; slechts door  ziekte kan die 
temperatuur  tot een minimum van 33 en een maxi-
mum van 42 1 gebracht worden. 

s 1"  verschil geeft een ziektetoestand aan. 
l dus de inwendige warmte van den mensch 

zeer  constant is, kan hij  toch onder  verschillende warmte-
graden leven. e uiterste grenzen zijn 50"  onder  en 
50"  boven o. e temperaturen zijn zelfs op den 
duur  niet te verdragen. e kouder  de voorwerpen 
uit onze omgeving zijn, des te meer  warmte straalt 
ons lichaam uit. t men b. v. in eene kamer 
waar  de kachel pa:; is aangelegd, en waar  de tempe-
ratuur  16'  bedraagt, terwij l de wanden en meubelen 
nog koud zijn, dan zal men het in die kamer  vri j 
frisch vinden. n echter  in die zelfde kamer te-
gelijk een groot aantal menschen bijeen, dan wordt 
het al spoedig stikkend heet, omdat dan ieder  slechts 
een klein gedeelte warmte uitstralen kan. All e on-
regelmatigheden in de uitstralin g van het lichaam zijn 
van zeer  schadelijken invloed. Alles wat wij  tocht 
noemen, is niets anders dan dit. , rhumatiek, 
rhumatische koortsen zijn ziekten, die daaruit voort-
vloeien. t is de moeite waard op te merken hoe-
veel aandacht in 't algemeen gewijd wordt aan die 
ziekten, als typhus, pokken, cholera, die epidemisch in 
West-Europa optreden, maar  wat beduiden zij  verge-
leken met de ziekten en kwalen, die uit het storen 
van de uitstralin g van den mensch voortvloeien? t 
gaat daarmede evenals met de spoorwegongelukken, 
die, met veel omhaal beschreven, altij d een uitgebreid 
publiek van lezers vinden, terwij l de vele ongelukken, 
die door  het gebruik van gewone rijtuige n ontstaan, 
nauwlijk s opgemerkt worden, hoewel zij  veel meer 
slachtoffers eischen dan de spoorwegen. 

Wi j  worden tegen de koude en hitte van buiten, be-
halve onze kleeding, die hier  natuurlij k niet nader  be-
sproken kan worden, beschut door  onze woningen. 

e sneeuwhut van den Eskimo, de rieten tent van den 
neger, het e blokhuis, het e mar-
merpaleis , zij  dienen allen voor  hetzelfde doel. 

e verschillende materialen, waaruit zij  samengesteld 
zijn , wijken echter  zeer  van elkander  af. t is zeer 

moeilijk , al de eigenschappen der  materialen met be-
trekkin g tot hun warmtegeleidend vermogen te kennen. 
Voor  de wanden onzer  gebouwen zijn natuurlij k po-
reuze materialen het best; houten gebouwen, tusschen 
de stijlen met zaagsel aangevuld, zouden zeker  de 
meeste aanbeveling verdienen, ware het niet, dat hun 
groote brandbaarheid ze minder  geschikt maakte. e 
baksteen is een van de voortreffelijkst e bouwmateria-
len voor  onze muren, voornamelijk voor  spouwmuren. 

n is minder  goed dan baksteen, doch altij d nog 
veel beter  dan zandsteen, die een tamelijk groot warm-
tegeleidend vermogen bezit. Vooral de holle steenen, 
die tegenwoordig meer  en meer  in den handel komen, 
zijn uit een hygiënisch oogpunt zeer  aan te bevelen, 
daar  zij  door  de luchtlaag, die zij  opsluiten, zeer  wei-
nig warmtegeleidend zijn en ook het vocht uit onze 
huizen houden. 

j  het toepassen van holle steenen heeft men er 
vooral op te letten, dat men geen staande luchtbuizen 
vorme, daar  deze door  hare beweging de afkoeling zeer 

j  zouden bevorderen. Ook de dikte van den muur komt 
in aanmerking voor  het behoud der  warmte, echter  niet 
in verhouding tot zijne dikte. 

Een muur  van baksteen b. v. heeft bij  verschillende 
dikten de volgende warmtegeleidingsgetallen: 

o. 10 . dik — 2.3 , voor  0.2  1.73 , voor  0.3 = 
1.39, . =1.16, vooro.5 . ss 0.99, voor 

. = 0.87 , voor  0.7  = 0.77 , vooro.8 . = 0.70, 
voor  0.9 . ss 0.63 en voor  1 . =s 0.58. 

Uit deze tabel ziet men dus, dat het verzwaren van 
muren tot boven eene zekere grens geen economisch 
voordeel voor  ons doel meer  oplevert. 

e volgende tabel van Wolpert geeft de afkoeling 
van wanden enz. voor  1 2 oppervlakte bij "  verschil 
in temperatuur  in den tij d van 1 uur: 

n van 1 steen 1.66 caloriën. 
n „ , „ 2 „ 

„  2 „ 2 

n - 2'/.
„  3 
 3 li  >» 

gewone kamerdeuren 
enkele vensters 
dubbele vensters 
koud plafond 
koude vloer 

0.87 
0.78 
0.68 
1.30 
2.44 
1.86 
0.54 
0-39 

Op de constructies van de plafonds en der  vloeren 
dient dus vooral de aandacht gevestigd te worden, 
daar  zij  bij  onze stoombouwhuizen gewoonlijk zeer 
stiefmoederlijk bedacht worden. 

Niet alleen om de warmte zooveel mogelijk in de 
vertrekken te behouden, maar  ook om de bedorven 
lucht uit de daaronder  en daarboven gelegen ruimten 
den toegang te beletten, is het zeer  aan te raden, tus-
schen vloer  en plafond een tusschenvloer  aan te bren-
gen. e tusschenvloeren kunnen van delen gemaakt 
worden, die op latten steunen, welke tegen de balken 
gespijkerd worden. 

Nog beter  is het, op dezelfde wijze vlechtwerk aan 
te brengen, dit met klei dicht te smeren en daarna 
tot onder  den vloer  aan te vullen met droge asch, zand 
of iets dergelijks. e voorzorgsmaatregel zou ook 
met het oog op brandgevaar  aanbeveling verdienen. 

t zou ongetwijfeld wenschelijk zijn, dat dit voor-
schrift in de bouwverordeningen werd opgenomen. 

t spreekt vanzelf, dat men in gewone omstan-
digheden buiten in de vrij e lucht veel meer  koude en 
tocht kan verdragen dan tehuis en terwij l men rust. 

m vereischen onze woon- en slaapkamers, maar 
vooral de schoollokalen, de kinderkamers en zieken-
zalen enz. onze bijzondere aandacht. 
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n zal licht begrijpen dat dc mensch, naarmate hij 
een andere temperatuur  gewoon is, naarmate hij  meer 
of minder  tegen den invloed der  afwisseling van 
de temperatuur  en het weer  gehard is, zich ook 
een anderen graad van warmte zal wenschen. Niet 
minder  zullen de corpulentie, de voeding en vooral de-
bezigheden hierop van invloed zijn. n is het bij 
15"  te warm, gene voelt zich bij  18"  koud, zoodat 
het moeilijk is het een ieder  naar  den zin te maken. 

n het algemeen kan men voor  Nederland aannemen, 
dat voor  onze woon- en slaapkamers , waar  men ge-
woonlijk rustend verblijft , 15"  de aangenaamste tempe-
ratuur  is. 

Zij n veel menschen bij  elkaar  in aanhoudende bewe-
ging werkzaam, dan is 10"  meestal voldoende. 

Wanneer  de buitenlucht kouder  is dan die van onze 
vertrekken , zal er  eene voortdurende afkoeling waar 
te nemen zijn, doordat de wanden, vloeren en plafonds 
de warmte geleiden. r  de naden en reten der  deu-
ren en vensters kan de warme lucht echter  een di-
recten uitweg vinden. 

e warmtegeleiding der  wanden , vloeren en plafonds 
is natuurlij k niet te vermijden; bij  de deuren en ramen 
kunnen wij  het warmteverlies door  nauwkeurige be-
werking echter  tot een minimum brengen, weshalve 
hierop bijzonder  de aandacht gevestigd wordt. 

e hoeveelheid warmte, die door  de wanden , vloeren , 
plafonds, deuren en ramen verloren gaat, is door  de 
opgegeven tabellen gemakkelijk te berekenen. 

Vóór wij  de kunstmatige verwarming bespreken, moe-
ten wij  eerst nog de overige warmtebronnen behandelen. 

Een rustende volwassen persoon ontwikkelt per  uur 
ongeveer  130 caloriën warmte. Eene gasvlam van 
120 liter  ontwikkelt 720 a 920 caloriën per  uur, zoodat 
19 menschen of 3 gasvlammen het warmteverlies zouden 
dekken van eene kamer van 4 . hoog met 7 . langen 
2-steens buitenmuur, met 3 ramen a 3  -. met twee 
zijwanden van 6 , wanneer  de temperatuur  der  kamer 
en der  ruimten buiten dc zijwanden 150 is, terwij l 
de buiten-temperatuur  15", de temperatuur  onder  den 
vloer  — 5"  en boven het plafond — o' bedraagt. 

e berekening is natuurlij k slechts benaderend, 
omdat de windsterkte, de naden en reten der  ramen 
en deuren, de vochtigheid der  lucht, de meerdere of 
mindere vrij e ligging van het gebouw, hier  buiten reke-
ning gebleven zijn. 

e verwarming onzer  lokalen en gebouwen geschiedt 
gewoonlijk niet tegelijk of in verband met dc ver-
lichtin g , hoewel deze dikwijl s veel, somtijds zelfs te 
veel daartoe bedraagt. Zij  geschiedt gewoonlijk door 
verbranding der  brandstoffen, waarvan dc voornaamste 
zijn: turf , hout, bruinkolen (in den vorm van briketten) 
en steenkolen, waarvan door  verschillende bewerkin-
gen of doeleinden nog worden gemaakt: houtskool, 
doove kolen en cokes. 

Wolpert kent aan de verschillende brandstoffen bij 
de meest denkbare volkomen verbranding de volgende 
warmteontwikkeling toe: 

1 1 winddroog hout 3000 kilo. 
1 „  tur f 3500 „ 
1 „  bruinkolen 4200 „ 
1 „  houtskool 7440 „ 
1 „  steenkolen 7490 „ 
1 „  cokes 6800 „ 
1 liter  lichtgas 6.02 kilo 

t nuttige effect van de brandstoffen hangt natuur-
lij k van verschillende omstandigheden af, maar  voor-
namelijk van de kachels, fornuizen cn andere toestellen, 
die voor  de verwarming gebezigd worden, cn bovendien 
van de hoeveelheid zuurstof, die met de lucht aan de 
haarden wordt toegevoerd. 

Onze vuurhaarden bestaan nu meestal uit een rooster, 
waarop de brandstof gelegd wordt. Onder  dezen 
rooster  bevindt zich dc aschkuil of aschbak. e haard 
en de aschbak of aschkuil hebben beiden eene deur. 

e deur  van den haard dient om brandstof bij  te kun-
nen werpen en, bij  te harde trekking , de lucht over  het 
vuur  toegang tot den schoorsteen te verleenen. e 
deur  voor  den aschkuil dient om de asch te kunnen 
verwijderen, het vuur  tc kunnen opstoken en, bij  te 
groote trekking , deze geheel of gedeeltelijk te sluiten 
om den toevoer  van zuurstof te beletten of te vermin-
deren. Tot dit einde zijn ook dikwijl s in beide deuren 
ventilaticrosetten aangebracht, die naar  willekeur  kunnen 
geregeld worden. 

r  onvolledige verbranding ontstaat de zichtbare 
rook. j  volkomen verbranding zouden slechts kool-
zuur  , waterdamp en asch ontstaan , waarvan de twee 
eerstgenoemde onzichtbaar  zijn. j  onvoldoende trek-
king ontstaan echter  nog: koolwaterstofverbindingen, 
kooloxydegas, teerdamp en onverbrande kooldeeltjes, 
die in de schoorsteenen en andere leidingen het roet 
vormen of als rook de lucht verontreinigen. 

e rook, en vooral de steenkooldamp, wegens zijn 
meerdere zwaarte, verontreinigt zeer  onze lucht en is 
schadelijk voor  mensch, dier  en planten. 

r  verschillende regeeringen zijn reeds wetten in 
het leven geroepen, om vooral den rook der  fabrieken 
en der  stoommachines te verminderen. e vinding-
rijk e mensch heeft dan ook reeds veel daaraan verbe-
terd door  het construeeren van haarden, waardoor  de 
rook bijna geheel verbrand wordt. 

Bewijzen hiervan zijn de rookvrij e straatlocomotieven 
en bootjes, die vooral in n veel gebruikt worden. 
Echter  zijn het de fabrieken, de booten en locomotieven 
niet alleen, die de lucht bederven. Ook in onze woon-
huizen , scholen, gevangenissen enz. moesten derge-
lijk e fornuizen toegepast worden, omdat het slechts de 
vraag is, hoeveel van deze schoorsteenen gerekend kun-
nen worden gelijk te staan met een fabrieksschoor-
steen. 

Uit het hierboven aangehaalde blijkt , dat een ruime 
toevoer  van lucht voor  eene volledige verbranding 
noodzakelijk is, en wij  dienen dus te onderzoeken, waar-
door  de toevoer  van lucht of de trekkin g in den schoor-
steen kan bevorderd worden. 

Een schoorsteen, die niet trekt , is van een huis wel 
het grootste gebrek. 

e trekkin g van een schoorsteen nu ontstaat voor-
namelijk door  het verschil in temperatuur. e lucht-
kolom in den schoorsteen wordt door  het vuur  ver-
warmd en wordt dan door  de zwaardere lucht verdrongen; 
de asch verwarmt dc lucht onder  den rooster  en doet 
deze stijgen, en daardoor  ontstaat de trekking. e 
grooter  nu het oppervlak der schoorsteen wanden in 
verhouding tot zijn doorsnede is , des te grooter  zal ook 
dc wrijvin g zijn. e voordeeligste doorsnede is dus de 
cirkel . t is ook duidelijk , dat een glad oppervlak 
minder wrijvin g veroorzaakt; daarom is het aan te raden 
voor  schoorsteenen ronde, inwendig verglaasde buizen 
te gebruiken , die overal dezelfde wijdte hebben. r 
deze potten ter  wijdte hunner  mofverbindingen te om-
metselen , verkrijg t men tevens eenige ruimt e tusschen 
de buizen en het metselwerk, waardoor warmteverlies 
en vochtigheid voorkomen worden. 

j  het aanleggen der  rookkanalen moet nog opge-
merkt worden, dat zij  overal even wijd behooren te 
zijn, d. w. z. dat geen vernauwingen bij  balklagen enz. 
gemaakt mogen worden; verder  moeten alle bochten 
en knikken zooveel doenlijk vermeden worden, en zoo 
mogelijk mag de schoorsteen nimmer van den vertica-
len stand afwijken. 
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e hooger  de schoorsteen is, des tc grooter  de 
warmc-luchtkolom cn hoe grooter  de trekking ; neemt 
men hierbij  in aanmerking dat dc invloed van den wind, 
door  de wellicht in dc nabijheid staande hoogere ge-
bouwen , de trekkin g tegenwerkt, zoo meen ik tc mo-
gen aanraden de schoorsteenen flink  hoog en altij d 
minstens 1 . boven dc nok van het gebouw te moe-
ten optrekken. 

Thans dienen wij  dc schoorsteenkappen tc bespreken. 
Beweegbare kappen meen ik tc moeten ontraden, 

omdat zij  door  vastroesten juist het tegenovergestelde 
zouden bewerken, als waarvoor  ze dienen moeten. 

Zonder  andere kappen voor  ondoelmatig tc verklaren, 
meen ik die van Wolpert bijzonder  tc kunnen aanra-
den ; ook zijn dc potten van Bosch zeer  aanbevelens-
waardig. 

e capaciteit of wijdte van den schoorsteen hangt 
natuurlij k van dc grootte der  vuren en het aantal rook-
leidingen af, die op hem uitmonden. 

e ondervinding leert, dat de schoorsteen de dubbele 
capaciteit of doorsnede moet hebben, als de kachel of 
fornuispij p , of waar  meer  pijpen op den schoorsteen 
loozen, het dubbele van hare som of iets minder. 

n het algemeen is het niet verkieslijk veel vuren 
op hetzelfde rookkanaal tc stoken. Altij d dient dit om-
zichtig te geschieden , cn moet dc schoorsteen aan alle 
eischen voldoen. Vooral is af te raden , op dezelfde 
hoogte verschillende pijpen in den schoorsteen tc laten 
uitmonden. 

Nog dient erop gewezen te worden , dat het dik-
wijl s gebeurt dat in vertrekken, waar  de wanden , vloe-
ren , plafonds, deuren cn ramen zeer  dicht zijn, de 
schoorsteen niet wil trekken wegens te weinig toevoer 
van lucht. Voor  dit geval zoude het aan te raden 
zijn, onder  of bij  het vuur  of den haard eene opening 
in den vloer  tc maken, die tusschen vloer  en plafond 
met dc buitenlucht gemeenschap heeft. 

Wordt de schoorsteen door  roetvorming tc nauw, dan 
moet hij  geveegd of uitgebrand worden. 

t het oog op dc balklagen cn kap dient de schoor-
steen zoo geconstrueerd te worden, dat een schoorsteen-
brand nimmer schade daaraan kan toebrengen en dus 
van tij d tot tij d gerust mag plaats hebben. 

't s opmerkenswaard , dat onze politieverordeningen 
zich weinig of niet met dc wijze van verwarmen onzer  lo-
kalen bemoeien. Tegen brandgevaar  bestaan wcl-is-waar 
verschillende bepalingen, doch ieder  kan zijn buurman 
door  den bij  hem ontstaanden rook zooveel hinderen als 
hij  wil. Eene schuif in eene kachelpijp moest nooit 
mogen aangebracht worden , wegens het gevaar  door 
kooloxyde. 

n een volgend opstel wensch ik de verschillende 
methoden van verwarming nader  te bespreken, en zal 
dan achtereenvolgens lokaalverwarming, d. i. het stoken 
in het te verwarmen lokaal, warmwaterverwarming, 
stoomverwarming en centraalverwarming behandelen. 

(A.etA.) E N 

naar aanleiding van liet hoofdartikel in liet nommer 
van den J 50e"  September onder het opschrift: Bouw-
kundig  of Archit(ct. 

First thoughts are best in art, second 
thoughts in other  matters. 

s , ik moet u eerlijk bekennen dat bovenstaande 
woorden een aanloopje vormen, om den aanval, tegen 
dc bouwkundige ingenieurs gericht in bovenvermeld 
nommer van dit blad, af te weren. 

k weet niet of de schrijver  van het hoofdartikel 
„Bouwkundi g r  of Architect"  het eens is met 

de eerste woorden , cn in de gelegenheid is zich die 
woorden ten nutte te maken, omdat ik niet weet of 
dc letters . een pseudoniem dan wel de beginlet-
ters vormen van een lid van het Genootschap Archi -
tectura ct Amicitia . n het laatste geval zou het niet 
moeilijk zijn den naam tc ontdekken van hem, die 
meent de Bouwkunst te bevorderen door  een artikel , 
waarin onwaarheid en onduidelijkheid hand aan hand 
gaan. n betrekking tot de laatste vraag ik aan allen, 
die het bovengenoemde stuk hebben gelezen, of ze de 

e wending der  5 eerste volzinnen begrijpen. 

Zeker  is het, dat de schrijver  niet bewust is van de 
waarheid: „second thoughts are best in other  matters", 
want bij  een weinig nadenken, zou hij  de 2 ' ' cate-
gorie niet hebben genoemd. e toch bestaat niet, 
zooals hij  die bedoelt, volgens art. 62 van de wet, 
houdende regeling van het middelbaar  onderwijs (Staats-
blad N" . 50). n dit artikel zijn dc woorden „bouw-
kundig ingenieur"  en „architect "  synoniem. 

Een eindje verder  leest men , dat slechts twee van 
de vier  jaren, nog slechts eenige malen per  week, 
kunnen gewijd worden aan de architectuur. 

t is een onwaarheid. r  lezer, die niet met 
den toestand op de hoogte is, zal natuurlij k denken 
dat dc meeste tij d besteed wordt aan de studie der 
mechanica cn wiskunde. t woord „volstoppen"  wil 
ik niet bezigen, zooals dc heer . Zulke weten-
schappen , waaraan dc menschheid reeds zooveel goeds 
heeft te danken, verdienen niet in één adem genoemd 
te worden met een dergelijk woord, 't s een bewijs 
dat hij  geen mechanica en wiskunde kent.) r  ter-
zake. e meeste tij d wordt gewijd aan dc architect 
tuur . Want in het eerste der  twee laatste jaren wor-
den wekelijks samen 10 uren gewijd aan mechanica 
enz., en in het tweede jaar  7 uren. t men den 
dag op 6 uren, dus 36 uren in de week, dan wordt 
gedurende het eerste jaar  70 % en in het tweede jaar 
80 % van den tij d gewijd aan de architectuur. e 
conclusie ligt voor  de hand. 

e g gaat den bouwkundigen ingenieur 
voorbij. " 

t gij  der , die het diploma instelde, 
deze beschuldiging bewijzen? En zoo gij  dit kunt 
doen, wat ik zeer  betwijfel, zou zij  zich dan niet kun-
nen verdedigen met tc zeggen: aangezien dc bouw-
kundige ingenieurs eerst dagteekenen van de laatste 
jaren, nemen wij  vooreerst nog specialiteiten? 

Eene beschuldiging als van weinig presteeren had 
ik het allerminst van u verwacht, gij , die beweert dat 
men 3 menschenlevens noodig heeft om ook maar eenigs-
zins (?) op de hoogte te komen van het vak. Want, 
ik vraag het u in gemocde, als gij  die overtuiging 
koestert, zijt gij  dan niet een weinig voorbarig met 
de bewering dat, behoudens eenige uitzonderingen, 
het meerendeel der  van t komende bouwkundige 
ingenieurs, zij  die nog geen half leven geleefd hebben, 
uiterst weinig op kunstgebied presteert? 

En als gij  architect zijt , hebt gij  dan reeds drie 
levens geleefd, om u de bevoegdheid aan tc matigen 
een dergelijk oordeel uit te spreken ? e inconsequentie 
springt in 't oog. h dit nog daargelaten. Zooals 
reeds gezegd, dagteekenen de bouwkundige ingenieurs 
van de laatste jaren cn is hun aantal in betrekking 
tot dat uwer tweede categorie zeer  gering. k 
zou het niet zijn, aan tetoonen, dat de verhouding van 
de bouwkundige ingenieurs, die nu reeds presteeren ,' 
tot hun geheele aantal, veel gunstiger  is dan diezelfde 
verhouding van hen, die daar  buiten zijn. 

Ten slotte, mijnheer  P. , schijnt gij  te vergeten, 
dat diploma's cn titels bewijzen zijn dat men zich op 
den goeden weg bevindt, dat men een theoretischen 
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grondslag heeft gelegd, die door  verdere studie en 
practij k moet worden aangevuld. 

.

Civiel- & bouwk. ingenieur. 
t genoegen las ik de stukken van den heer  J. 

W. m in het Bouwkundig Weekblad en van den 
heer . Oostinjer  in Dc Opmerker, daar  deze stukken 
mij  het bewijs geven dat genoemde heeren, beiden civicl-
en bouwkundige ingenieurs, het in hoofdzaak met mij 
eens zijn. 

k stel mij  voor  op de eerstvolgende vergadering 
van het Genootschap „Architectur a ct Amicitia "  deze 
zaak uitvoerig te beschouwen en vertrouw, dat de heeren 

m en Oostinjer  van hun getoonde belangstelling 
verder  blij k zullen geven, door  deze vergadering met 
hunne tegenwoordigheid te vereeren. 

C. B.

E . 
O Tengevolge van haar  groot verhang, sterker  dan 

dat van den n bij  Bingen, legt de e aan de 
scheepvaart groote zwarigheden in den weg, die zich 
nog meer  doen gevoelen doordien het meeste vervoer 
stroomopwaarts plaats heeft. n 1855 zocht men ze 
tc overwinnen door  aanwending van de grappius 
(? ankertjes met vier  of vij f omgebogen armen), die 
zich op den bodem voortwerkten, maar deze vorderden 
te groote drijfkracht . n trachtte toen een ver-
meerdering van de waterdiepte te verkrijgen door 
regeling van de rivier . e werd in 1865 besloten. 

n zou namelijk door  leidammen de normale breedte 
te n tot 200 meter  beperken, die stroomafwaarts 
langzamerhand zich tot 400 . verwijdde. r 
werden groote sommen uitgegeven, zonder  dat echter 
de gekoesterde verwachtingen geheel vervuld werden. 

m sloeg Jaquet in 1878, op grond van lang-
durige waarnemingen, een ander  stelsel voor, dat de 
laagste waterstanden in rekening bracht en niet de 
gemiddelde; de normale breedten verkregen daarin zulk 
een grootte, dat de snelheid de bedding (kiezel) niet 
meer  vermocht aan te tasten. t stelsel is tegenwoordig 
in toepassing. e leidammen worden opgetrokken 
uit kalksteen, die langs de e in groote hoeveel-
heid en voortreffelijk e hoedanigheid beschikbaar  is. 

Bij , aan de samenvloeiing van de e met 
de Saóne, werd een groote stuw gebouwd, die ten 
volle naar  wensch werkte. e verschillende toestanden 
der twee rivieren vereischten voor  dezen stuw bijzon-
dere inrichtingen. Terwij l namelijk de e een 
sterk verhang heeft, groote schommelingen van het 
waterpeil vertoont en veel stoften afvoert, heeft de 
Saóne slechts een flauw verhang, langzame afwisseling 
van waterstand en weinig bezinksel. e hooge water-
standen der  twee rivieren volgen meestal de een na 
den ander. 

e stuw van e bestaat derhalve uit twee 
hoofddeelen: den eigenlijken stuw, die rechthoekig op 
de Saóne ligt, en een overlaat-stuw, die bijna even-
wijdi g aan de stroomrichting loopt; beiden zijn be-
weeglijk in den ruimsten zin van het woord en kunnen 
geheel nedergelegd worden. 

e eigenlijke stuw, lang 103" , is gebouwd als 
de klepstuwen van Chanoine, van 4.35 . hoogte en 
1.40 . breedte; deze kleppen worden opgesteld en 
neergelaten met behulp van een stoomwindas, dat 
over  een boven den stuw gebouwden steiger  loopt. 

e bokken, die den steiger  dragen, staan op afstanden 
van 3 . en kunnen eveneens neergelaten worden. 

e overlaat-stuw bestaat uit ijzeren bokken, waar-
voor, aan de zijde der  Saóne, twee rijen houten 

schermen op elkander  gesteld worden, die met be-
hulp van hand- en wind-assen opgelicht en neergelaten 
kunnen worden; aan de zijde der e dragen de 
bokken ijzeren hangkleppen , die, om horizontale assen 
draaiende, door  het over  de schermen stroomende 
Saóne-watcr  zich naar  de e openen , en omgekeerd 
aan het water  der e met zijne bezinksels het 
indringen beletten. 

Bij  ijsgang wordt dc geheele stuw neergelegd. Bij 
langzaam stijgen der  Saóne werkt het eerst de even-
wijdige stuw als overlaat-stuw; daarna worden de kleine 
draaikleppen in de Chanoine-kleppen (papillons) geo-
pend, vervolgens de schermen in den overlaat-stuw 
weggenomen, en eerst wanneer  hooger  water  komt, 
dc kleppen van den hoofdstuw neergelaten en eindelijk 
de steiger. e schepen gaan bij  hoogen waterstand 
over  den neergelaten stuw heen; bij  gesloten stuw varen 
zij  door  de op den rechteroever  gebouwde koppelsluis 
(met drie deuren). 
(A. et A.)  15 September. Bij  gelegenheid van het 
herdenkingsfeest van Weencn's ontzet uit der  Turke n over-
macht, had deze weck de sluitsteenlegging van het nieuwe 

s door  den r plaats. 
Tevens werd dc historische tentoonstelling, die zich in 

eenige lokalen der  ie verdieping bevindt, cn op de belegering 
door  de Turke n betrekking heeft, geopend. 

(A. et A.) — c internationale electrische tentoonstelling 
alhier  is met een schitterend succes bekroond, hetwelk door  het 
interessante, dat ze den bezoeker  biedt, volkomen gewettigd is. 
Niet alleen voor  den vakkundige is zc leerrijk , ook voor  het 
publiek en in 'tbijzonder  voor  den kunstenaar, is zij  zeer  be-
langwekkend. 

Vooreerst is er  eene tentoonstelling van Beeldende n 
aan verbonden, die zeker  een kijkj e waard is, terwij l er  zich 
tevens een theater  bevindt, waar  balletvoorstellingen gegeven 
worden. 

Verrassend schoon zijn de lichteffecten hier  teweeggebracht, 
welke doen zien, dat de tooncelverlichting bij  de toepassing van 
het clectrisch licht eene nieuwe periode tegemoetgaat. t 
interessantste van de tentoonstelling is echter  de toepassing 
ervan op het woonhuis, eh het dertigtal interieur s is een 
herhaald bezoek overwaard. 

t gehcele woonhuis — van de keuken af tot het boudoir  — 
is hier  electrisch verlicht , en het effect soms verkregen be-
wijst ons, dat bij  eene algemeene toepassing ervan, voor  de 
decoratieve kunsten nog schoone dagen aanbreken zullen. 

Bij  een eerste bezoek is men totaal overbluft , bij  het aan-
schouwen van dat rijk e kleuren-ensemble, en zelfs in de don-
kere alleeen van het l'ratc r  teruggekeerd, zien wc dien vcelklcu-
rigen chaos nog voor  ons oog. Eerst na herhaalde bezichtiging 
kan men analyseeren, en alras komt men tot de overtuiging, 
dat het electrisch licht met betrekking tot de inwendige deco-
rati e zijn bijzondere eischen heeft. 

n hoofdzaak kan men aannemen, dat de dé ta i l t eckcn ing veel 
fijner  en de polychromie veel levendiger  behoort tc zijn dan 
dit bij  gasverlichting het geval is. 

e aanwending van rijk e tap isser ieën cn gobelins verleent 
den salons een ongemeen cachet. 

Al s iets zeer  origineels citeer  ik een slaapvertrek. 
Ter halver  hoogte met een lambriseering van eikenhout omge-

ven, wordt het bovengedeelte der  wandea door  afhangende dra-
per ieën in lichte kleuren en kokette teekening gevormd. t pla-
fond is in groote caissons afgedeeld, welker  ribben uit gedraaid 
eikenhout bestaande, in vorm het bamboe imiteeren. n de 
open velden zijn lichte doeken op blauwen grond gespannen, 
terwij l in het fries der  kroonlijs t soortgelijke versieringen zijn 
aangebracht. e elegante hemel, die het bed bekroont, is 
geheel uit draper ieën samengesteld. 

e verlichtin g is onzichtbaar; zij  wordt n.l. teweeggebracht 
door eene ri j  gloeilampjes, op de lambriseering tegen den wand 
aangebracht. e sprong van het dekblad verbergt ze aan 
het oog, en vormt tevens een soort reflector, die het boven-
gedeelte van het vertrek alleen hel verlicht , terwij l het be-
nedengedeelte, waar  men zich beweegt, in een hal ven toon 
gehuld is. r  verlichtin g voor  een slaapvertrek 
kan men zich wel niet denken. 

Zeer  koket is verder  de verlichtin g van sommige Salons 
en boudoirs. n de hoeken ervan zijn op pedestals vazen 
geplaatst, die bouquetten van kunstbloemen bevatten, wier 
kelken de electrische gloeilampjes dragen cn het licht in het 
vertrek verspreiden. t effect is tooverachtig. 

Eindelij k zien we hier  een salon in barokstijl , welks pla-
fond, licht gewelfd, een door  verguld hekwerk gedeeltelijk ver-
borgen hemel voorstelt. e sterren op dezen gezaaid, zijn weer 
met electrische lampjes voorzien. 
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e tentoonstelling is nog door  telephoondraden in verbin-
ding gebracht met de verschillende theaters en concerten, 
waardoor  men bijv . een fragment uit eene opera-voorstelling 
kan bijwonen, zonder  zich te verplaatsen. 

. E . 

E . 
— t k t van s houdt op -

dag, 2 October, in het lokaal a te's-Gravenhage, eene 
buitengewone vergadering. 

e volgende stukken komen voor  op de agenda: 
a. Algemeen verslag van de-werkzaamheden van de afdeeling 

d van  Apr i l 1882 tot 1 Apr i l 1883. 
b. f van den r  van Waterstaat, l en Nij -

verheid, ten geleide van eene nota betreffende een onderzoek 
van dc draagkracht van stalen en ijzeren liggers, dat plaats 
had tusschen 8 October  1878 cn 9 Juli 1879. 

e. f van den hoofdingenieur  van den t in 
het 9de district , ten geleide van de weerkundige en water-
waarnemingen aan n , gedaan gedurende de maand 
Augustus 1883. 

 Brief van het li d . A . , ten geleide van een 
rappor t omtrent de technische inrichtingen tot stoomverwar-
ming, stoomwasscherij, stoomkokcrij  enz. aan dc krankzinni -
gengestichten tc g en Saargemilnde. 

e. Programma van dc Nederlandsche j  ter  be-
vorderin g van Nijverheid 1883. 

f. n over de in de g van 16 
Augustus 1883 door het li d J. W . Welcker  gehouden voor-
dracht, bevattende een vergelijkend overzicht van dc voor-
naamste ontwerpen, welke achtereenvolgens voor  de droogma-
kin g van de Zuiderzee zijn openbaar  gemaakt. 

g. g van het li d . e over  een ontwerp tot 
indijkin g cn droogmaking van het e p cn dc Goudzee. 

/;. n naar  aanleiding van de uitbarstin g van 
den vulkaan a , op uitnoodiging van den 
president, door  het li d Corns, de Groot. 

Na afloop der  vergadering bestaat er  voor de leden gelegen-

heid zich tc verecnigen aan een vriendschappelijken maaltij d 
in het l de l'Europe. 

— r  den hoogleeraar  J. A . Albcrding k Thij m is, uitnaam 
van mevrouw Albcrding k Thi jm , geb. , aan het k ten 
geschenke aangeboden een groot borstbeeld van Vondel, door 

. r  vervaardigd bij  gelegenheid der  feestviering van 1868. 
Genoemd kunstwerk wordt bewaard in eene der  zalen van het 
slot te . 

. t examen voor  dc betrekking van twee op-
zichters bij  den Provincialen Waterstaat in g (zie Ut 
Opmerker van Zaterdag 8 September  11.) zal worden gehouden 
in het gebouw van het Provinciaal Bestuur te , op 

g 16 October a. s. en volgende dagen, telkens tc begin-
nen des morgens te 9 uren. 

e Commissie, die Gedeputeerde Staten in het afnemen van 
genoemd examen als axaminatoren zal bijstaan, is samenge-
steld uit de heeren J. W . . Bauduin, ingenieur  van den Pro-
vincialen Waterstaat in , . A . J. , civiel-in-
genieur, leeraar  aan de hoogere burgerschool cn het gymnasium 
tc , E. . Spronck, commies-chef der 2c afdeeling 
ter  Provinciale Griffi e in g en J. E. . opzichter 
en tcchnisch-ambtenaar, toegevoegd aan den ingenieur  van 
den Provincialen Waterstaat in . 

t programma voor  genoemd examen is opgenomen in het 
Provinciaal blad no. 93 van dit jaar . 

. 
Bij resolutie van den r  van koloniën , van den 

25sf.cn September  1883, lit . . n". 31, zijn de heeren 
. C. n en . n gesteld ter  beschikking van 

den Gouverneur-Generaal van , om 
bij  den dienst der  Staatsspoorwegen op Java voorloopig 
tijdelij k te worden benoemd: de eerste tot adjunct-in-
genieur-werktuigkundigc der  eerste klasse en de tweede 
tot adjunct-ingenieur-werktuigkundige der  tweedeklasse. 

, 

H H . Architecten. 
Een , 10 jaren zich bezig 

gehouden hebbende met , 
N en Bouwkundige STU-

, zoekt plaatsing als . 
Brieven franco lctt . A. aan den r 

U te Vlaardingen. 

r  van . N . 
Avocat défenseur, 2, Ene , 
te Algiers. 

op l i c i ta t i e 
op Vrijdag , 16 November  1883, ten 2 
ure des namiddags, voorde burgerlijk e -
bank te Algiers, 

Zink , Zilverhoudend d en dergelijke 
, 

op het grondgebied van Tab/at cn de Arba, 
t van Algiers. 

e mjj n staat in verbinding met dc ha-
ven van Algiers, door  eenen goeden weg van 
52 kilometers. 

Oppervlakte 830 hectaren en 23 aren. 
e hoofdaders-afvloejjingen zichtbaar  op 

1000, 1500 en 2000 meters. ' 
i blende vergezeld van korreli g 

looderts  loodhoudend l 
El f onderaardsche Werkgalerijen. 
Gereedschappen, Gebouwen, voor-

raad en uitgegraven Ert s zjjn in den ver-
koop begrepen. 

Zich te adresseren aan . , dé-
fenseur  poursuivant, . E en 

, défenscurs colicitants. 

. 
Begrooting van n ƒ93500. 

Op Vrijdag den 5 October  1883, des namid-
dags te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bij  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een ceüulaire 
gevangenis te Zutfen. 

e bestekken en de teekeningen liggen 
ter  inzage te 's Gravenhage, in een der  lo-
kalen van het e van Justitie, op 
het Plein. 

e stukken zjjn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bjj  den r B. , 
Opzichter  voor de gevangenissen en rechts-
gebouwen te Zutfen. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen cn 
rechtsgebouwen .1. F.  te 
's Gravenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Zut-
fen op Zaterdag den 29 September 18S3, 
des middags te 12 ure, op het terrein 
waarop het gebouw moet worden opgetrokken. 

's Gravenhage, den 17 September  188». 
 van Justitie, 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

. 
e aandacht wordt gevestigd op de voor-

waarden waarop eenige , te we-
ten één hoböist, één eerste piston, en 
één C-tuba-blazer  kunnen worden « . E -

T als Sergeant bjj  het s 
Stafmuzikanten te  t u t u v i n . Zj j  zjjn 
omschreven in de Nederlandsche Staatscourant 
van 18 September  1888, waarvan afdrukken 
kosteloos zjjn te bekomen bjj  het -
ment van .

B o v e n b o uw - B r
S van 

HA A  zullen op g den 11 October 
1883, namiddags 2 uur , in het openbaar  ten 

e der  Gemeente aanbesteden: 

t maken, leveren en monteeren 
van den bovenbouw eener  ijze-
ren draaibrug met leuningen enz. 
over  het Spaarne bij  de e 
Vrouwesteeg. 

g / 22.000. 
Bestek en Voorwaarden, alsmede dc teeke-

ningen liggen op alle werkdagen van 10—4 uur 
ter  inzage op de Gemeente-Secretarie, waar 
van het bestek en voorwaarden gedrukte 
exemplaren, tegen betaling van ƒ 0.50 per 
stuk, verkrjjgbaa r  zjjn . 

Aan het Bureau van gemeentewerken -
ningstraat n" . 2) zjjn , zoover de voorraad 
strekt, exemplaren van de teekening te ver-
krijgen , tegen betaling van ƒ 1 . 50 per  stuk. 

e plaatseljjkeaanwjjzinggeschiedt Vrjjdag s 
voor  de besteding, des morgens ten 10 uur , 
door den Architect over de werken cn ge-
bouwen der  Gemeente, ten wiens kantore, 
tusschen den dag der  aanwjjzing endtender 
besteding, des morgens tusschen 9 en 10 uur 
de noodige inlichtingen zjjn te verkrjjgen . 

Haarlem, 27 September  18S3. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

E . A. . 
 Secretaris, 

J . S . 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der t in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

29 Sept. 1883. E . 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

J , VAN HOORN S z n . ( ingenieu r Amsterdam . 

Centraalverwarming & Ventilatie-
h tingen, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's . , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

n van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktocstellen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

 en ander
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

niet vatbaar  voor  de Champion 
en uitertst langzaam brandend. 

en verder , 
Vlot - en Sljjpdeelen enz. 

Prima , 
merk ' * , 

in wichthondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bijmengingen. 

per Wagon of Scheepslading. 

A t , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

E T L A V A -

uit de groeven van 

 j

e , 
volgens teekening. 

Vuurvaste Steenen en Vuurklei enz. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , Ü 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
t*" , 3J|"  en 4d n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

. 

Yan der 
 v. op 

L O O N l 

 Tobben, 
 tal.

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids-  Niet oangrociea-

 dc eu roestvve-
| rende Verven. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van  Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor  de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bestellingen voor  zonder 
prilsverhooglng voor  de bestellers. 

O . J - . 

d 
Y & ,  £ 

2 BOC  Frères, E £ 
, S &  C°„ E £ 

g T Sc CX , g 
Oostzeedijk 24S,

O n d e r b o i r w - B r a g . 
S van 

 zullen op g den 11 October 
1883, namiddags 2 uur, in het openbaar  ten 

e der  gemeente aanbesteden: 
t maken en daarstellen van 

den onderbouw voor eene -
ren g met toebehooren 
over  het Spaarne, ter  vervanging 
van de bestaande lange brug; 
benevens het maken van den 
onder- en bovenbouw eener 
vaste brug over  de Singelgracht 
bij  de Turfmark t te . 

g f 78000. 
Bestek en voorwaarden alsmede de teeke-

ningen liggen op alle werkdagen van 10 tot 
4 uur  ter  inzage op de Gemeente-Secretarie, 
waar  van het bestek en de voorwaarden 
gedrukte exemplaren tegen betaling van 
ƒ 0 . 50 per  stuk verkrjjgbaa r  zjjn . 

Voor  zoover  de voorraad strekt, zjjn stel-
len van teekeningen te verkrngen aan het 
Bureau van Gemeentewerken t 
2) tegen betaling van per  stel. 

e plaatselijke aanwjjzing geschiedt Vrij -
dags voor  de besteding, des morgens ten 10 
ure , door  den Architect over  de werken en 
gebouwen der  gemeente , ten wiens kantore 
tussen-n den dag der  aanwjjzing en dien der 
besteding, des morgens tusschen 9 en 10 uur, 
de noodige inlichtingen zijn te verkrijgen . 

Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 
Haarlem, E . A. . 

20 Sept. 1883.  Secretaris, 
J, S . 

D E J O N G H & C . 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjkcn tij d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 ^ per  werkdag, Stoomgraafmachinea (Excavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvonn-
machines, n - cn Brugcons t ruc t iën enz. 

Bjj P. A , te Arnhem,  verschenen de  aflevering van: 

Beknopt Practtech k 

e en , 

. F .
 aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, te

e uitgave gesohiedt bij  inteekening in ongeveer  10 afleveringen a /1.20. 

http://25sf.cn
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EXPLOITATIE DER GROEVEN VAK VAL DE TRAVERS, 

Beltweg N" . 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen Vim Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  dei fabriek, k SO, Amsterdam, of bjj  den r 

. 6. . , Beekstraat P. 68, te Arnhem. 
1 e  W. PATON

00S
zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorban 
den in de n van 

 &
Spuistraat 6 en  Amsterdam. 

 ontbiede de gètllmtreerde

op g den 8en Ootober  e. k. te
 A'l).  ten huize van den 

n G. VA N , g
Zieaan, des middags ten 12 ure, van het 
bouwen van: 

voor  rekening van den Edel-Achtba-
ren r  Burgemeester  van Voort-
li urj son. 

t bestek ligt ter  lezing: in de g 
bovengenoemd; tc Gouda in het logement 

 Zalm; te  in het -
run t Coomans; en is a 50 Cent verkrijgbaa r 
bij den r  J. . -

 te  Stellen gehecto-
grafeerde teekeningen zjjn te bekomen a 

ƒ 1 . 50 bjj  den Architect J. V . A 
te

Aanwjjzin g 4 October, des middags 12 ure. 
Plaatsaanwijzing wordt inmiddels gegeven 
door  den r  Aanbesteder  bovengenoemd. 

. , 
N V A N 

Bickerstraat 
. 

in . 
Agenten van de j  van 

Quonast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Centrifiiftaalpoaipen en Stooinheijen 
T E P en TE . 

é i

Begrooting van n /'86222. 
Op Vrijdag den 5 October  1883, des namid-

dags te Cén ure, zal in een der  lokalen vap. 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gracenhage, bij  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een cellulaire 
gevangenis te Alkmaar . 

e bestekken en de teekeningen liggen ter 
inzage te 't Gracenhage, in een der  lokalen 
van het e van Justitie, op het Plein. 

e stukken zijn voorts op franco aan-
vrage te bekomen aan bovengenoemd lokaal, 
en voorts bij  den r . . Opzichter 
voor  de gevangenissen en reclitsgebouwen 
te Alkmaar. 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen J.  te 
'i  Gravenhage. 

Aanwjjzin g zal gedaan worden te Alkmaar 
op g den 1 October , des middags 
te 12 ure, op het oerrein waarop het gebouw 
moet worden opgetrokken. 

'*  Gracenhage, den 17 September . 

 van Justitie, 

Voor den , 

 Secretaris-Generaal, 

. 

E

, 

-
en andere 

N 

voor , ' 

S , enz. 

, 

. , Architecten, Aannemers. 
Zooeven verscheen: 

E. J. E J 
r > e O r a f i » « l i e e 

F.  E
met  350 Figuren. 
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r  F. W. VA X T [Cz. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAN , 

C. B. S S en A. W. . 
Stukken voor  hel Genootschap, de e betreffende, te adresseeren 

aan den r .  Prinsengracht 851 te Amster-
dam , en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r  T i l . (i.  Ooslerdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en i aan het Bureau van  Opmerker, 

t N" . 28 le Arnhem. 

T f 2.25 per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

ƒ 7 . 50 en ë f 9.— , bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent póf stuk en 25 cent ptt plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
1". dat tot gewone leden zijn aangenomen de hee-

ren G. Vuyk en J. P. Swart; 
2". dat zij , die aandeelen wenschen te hebben van 

het renteloos voorschot voor  de stichting van een Ge-
nootschapsbibliotheek, zich daartoe kunnen aanmelden 
bij den Penningmeester. 

Voorts dat zij , die na "  October  lid worden van 
het Genootschap, de verschenen nommers van het or-
gaan ontvangen van l ° October  af. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 
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Toen de g in het tweede deel der  zestiende 
eeuw in de Noordelijke Nederlanden de overwinning 
behaalde en de sombere leer  van Calvijn de plaats in-
nam van het aloud k geloof, ging die veran-
dering met vele gewelddadigheden gepaard , waarbij  tal 
van kunstwerken verloren gingen of tot onherkenbaar-
wordens toe verminkt werden. Toch hebben zij, die 
der g allen kunstzin ontzeggen, ongelijk, 't s 
waar, haar  werking was in den aanvang geen schep-
pende , want zij  vond te veel hechte kerkgebouwen uit 
den tij d van het oude geloof, die door  het wegnemen 
van alle „Paepschc mommerije"  tot min ot meer  ge-
schikte bedehuizen pasklaar  te maken waren, dan dat 
zij  tot het bouwen van nieuwe behoefde over  te gaan. 

Eerst toen in het begin der  zeventiende eeuw de 
bevolking in enkele grootere steden, waaronder  in de 
eerste plaats Amsterdam, aanzienlijk begon te wassen, 
achtten de stedelijke overheden het noodig, om door 
het bouwen van nieuwe kerken ook voor  het zieleheil 
der  gemeente te zorgen. e Zuider-, Wester- en Noor-
derkerken te Amsterdam , in het begin der  zeventiende 
eeuw gesticht, behooren tot de meest eigenaardige Pro-
testantsche bedehuizen, die immer gebouwd werden. 

k de , die in 1594 als bouwmeester  van 

de goede stad Amsterdam was aangesteld, werd met 
het maken der  plans belast. e r  was een 
man, die veel smaak aan een groote oorspronkelijkheid 
paarde. Toen hem het maken der  ontwerpen werd op-
gedragen , volgde hij  niet de voorbeelden na, die de 
middeleeuwen hadden nagelaten , maar  hij  schiep een 
nieuwen stijl . Baksteen, hier  en daar  met bergsteen 
voor  de ornementen en profielen afgewisseld, was het 
materiaal, dat hij  te zijner  beschikking had en daar-
van maakte hij  een uitstekend gebruik. 

e hoofdvormen zijn steeds streng, en geheel in 
overeenstemming met den ernst, die aan een kerkge-
bouw voegt, doch het levendige, fantastische, dikwijl s 
zelfs baroque ornement doet ons zien, dat het den ge-
loovige der e eeuw niet aan kunstzin en verbeel-
ding ontbrak. l de Zuider- en de Westerkerk 
uit drie naastelkander  liggende schepen bestaan, en de 
eerste als een hallenkerk, de tweede als een gewelfde 
basiliek met twee kruisschepen te beschouwen zou zijn, 
houdt ook hiermede alle overeenkomst met vroe-
gere voorbeelden op. e Noorderkerk is in den vorm 
van een Grieksch kruis, met tusschen de armen inge-
bouwde lagere driehoekige gedeelten ontworpen , en 
vormt dus een achthoek in grondplan. r  in de 
Protestantsche kerken een koor  natuurlij k overbodig 
is, treft men het noch bij  de Zuider-, noch bij  de Wes-
terkerk aan. Eigenaardig is echter, dat men bij  beide 
kerken , getrouw aan de aloude traditie , de torens aan 
de westzijde plaatste en dus, althans ongeveer, de oriën-
tatie in het oog hield. Overal, waar steenen gewel-
ven gebezigd werden , moesten natuurlij k steunbeeren 
aangebracht worden. k de r  maakte ze deels 
eenvoudig vierkant van baksteen, inplaats van door 
fialen door  zeer  eigenaardige bekroningen of frontons 
gedekt, of wel hij  gebruikte klassiek opgevatte pilas-
ters. e min of meer  bizarre vormen, die de burger 
woonhuizen van het begin der e eeuw vertoonen, 
vindt men hier  en daar  wel aan de kerkgebouwen terug, 
doch zij  zijn meestal door k de r  op de 
hem eigenaardige manier  vereenvoudigd of omgewerkt. 

e oudste van de drie kerken heeft nog de meest gril -
lige topgevels; vergelijkt men deze, van de Zuiderkerk , 
met die van de Noorder- en Westerkerken, die later  ge-
bouwd werden, dan zal men zien hoe meer  en meer 
naar  eenvoudigheid gestreefd werd. 

tl 
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e Zuiderkerk , die thans aan de onaanzienlijke Sant-
straat ligt, cn geheel door  huizen is ingesloten, zoo-
dat men van de architectuur  niet dan met moeite wat 
gewaar  kon worden, was oorspronkelijk op een ruim 
erf ten zuiden van de t gelegen, dat eerst 
later  met de bovenbedoelde huizen bebouwd werd. Jan 
Bicker  legde den 22sten Augustus 1609 den eersten 
steen , doch de bouw vorderde zoo langzaam , dat eerst 
op 22 i 1611 de kerk in gebruik kon genomen 
worden. Ter  herinnering aan dit feit werd aan den 
toren een gedenksteen ingemetseld.  let bouwen van 
den toren duurde tot 1614, welk jaartal in gulden let-
teren boven de wijzerplaten werd aangebracht. e 
kerk had eerst den mam van St.-Janskerk gekregen 
(vanwaar  nog de naam Santstraat), doch daar  dit den 

n ijveraars te „Paepsch"  scheen, werd de 
naam in Zuiderkerk veranderd. 

e kerk bestaat uit drie beuken, waarvan de mid-
delste de wijdste en tevens de hoogste is. Zoowel 
aan de eene als aan de andere zijde zijn zij  door  ge-
vels afgesloten, daar  een koornis of andere uitbouw 
ontbreekt. s met eenvoudige traceerin-
gen en radvensters dienen ter  verlichting. e zijbeuken , 
door e kolommen van de hoofdbeuk geschei-
den , hebben vierkant afgesloten vensters. e zijbeuk 
heeft echter  twee kruisbeuken, elk met een rond-
boogvenster  voorzien. e hoogerc gedeelten zijn 
aan de buitenzijde door  balustrades afgedekt, die dc 
onder  nauw toeloopende balusters, aan het begin der 

e eeuw eigen, vertoonen. e steunbeeren voor 
de gewelven zijn zeer  massief, en afwisselend door  drie-
hoekige of segmentvormige frontons afgedekt. 

e toren, die aan den zuidwesthoek van de kerk 
gevonden wordt, is een waar  meesterstuk , welks be-
vallig silhouet aan tal van Amsterdamsche stadsgezich-
ten schilderachtigheid verleent. Vooral het gezicht 
langs den Groeneburgwal is beroemd. 

t onderste deel van den toren is in zeer  massief 
metselwerk opgetrokken. n en nissen van 
bergsteen is alles, wat als sieraad aangewend is. e 
onderbouw wordt door  een forsche, sterk oversprin-
gende lijst , die op consoles rust, afgesloten. Op deze 
lijst staan balustrades van bergsteen en daarboven komt 
dan een verdieping, insgelijks van bergsteen, die niet 
zooals het onderste deel van den toren vierkant, maar 
achtkant van grondvorm is. e vier  hoeken, die over-
blijven , zijn zeer  ingenieus door  vrijstaande e 
kolommen, door  een hoofdgestel met daarop geplaatste 
vazen gekroond, aangevuld. 

n dit hoofdgestel is de toren verder  geheel van 
hout. e achtkante grondvorm blijf t behouden, doch 
de uitbouwingen voor  de wijzerplaten maken, dat de 
overgang zeer  geleidelijk is. t bovendeel des torens 
is zeer  rank, en bevat het speelwerk. 

Een zeer  elegante peervorm, waarop de weerhaan 
geplaatst is, bekroont het geheel. A l het houtwerk-
is deels met lood, deels met leien bekleed. Volgens 
de „Architectur a "  , een verzameling van door 

k de r  uitgevoerde bouwwerken, had Cor-
nells , overste-metselaar  der  stad, het op-
pertoezicht bij  den bouw. Een vers in dc „Architec -
tura "  voorkomende (destijds vond men in 
ieder  werk , waarvan het ook handelde, verzen), zegt 
van : 

e hetgeen dat k schetst 
h met sijn hand opmetst." 

n het genoemde plaatwerk vindt men tevens de 
beide poorten afgebeeld, die voorheen het kerkhof, 
bij  de Zuiderkerk aanwezig, afsloten. Een ervan is 
verdwenen, toen de Santstraat in de e eeuw ge-
heel bebouwd werd. e andere, op de St.-Antonics-

Breestraat, is nog in wezen, en vertoont als decoratie 
verschillende symbolen van de , o. a. een door 
een lijkkleed overdekte baar. 

Toen de Zuiderkerk gereed was, versierde men haar 
met geschilderde glazen. Een glas, voorstellende den 
slag van Gibraltar , werd door  de Admiraliteit , de an-
dere glazen door  vijftien gilden geschonken. e gla-
zen werden omstreeks 1660 weer  verwijderd, omdat.... 
door  de kerk te zeer  te ombouwen het daar  zoo don-
ker werd, dat men niets kon zien. Waar de glazen 
toen beland zijn , is onbekend , doch een teekening van 
dat met den zeeslag is nog in wezen. Wi l men zich 
een voorstelling van deze glazen maken, dan bezie 
men de, helaas zoo gehavende, vensters van de Edam-
sche kerk, of de c glazen te Gouda. 

e van de Zuiderkerk zullen hetzelfde karakter  gehad 
hebben. 

e Noorderkerk en de Westerkerk werden in 1620, 
zes jaren na de voltooiing der  Zuiderkerk , begonnen. 

e Noorderkerk, aan de noordzijde van de Prinsen-
gracht , was reeds in 1623 voltooid. Zooals ik reeds 
zeide, is zij  achtkant in plan. e steenen gewelven 
rusten op vier  zware e kolommen. e geheele 
kerk is in baksteen , met bergsteenen ornement, uit-
gevoerd. 

e vier  gevels hebben ieder  twee vensters en zijn 
door  een balustrade afgedekt. e kap is boven die 
gevels als welfdak behandeld. Boven het krui s staat 
een torentje, dat van hout en met lood bekleed is. 
Verder  bevat de kerk niets merkwaardigs. 

e Westerkerk werd eerst in 1631 voltooid, hoewel 
de eerste steen reeds 9 September  1620 door  Willem 
de Vri j  gelegd was geworden. e kerk werd gebouwd 
inplaats van een houten loods, die eerst als bedehuis 
gebezigd was. Ontegenzeglijk is de Westerkerk e 

s meesterstuk. r  zij  op een ruim plein, de 
Westermarkt, staat, kan men haar  van alle kanten zeer 
goed zien. e toren, die juist aan een bocht der  Prin-
sengracht staat, is mede zeer  gunstig geplaatst. 

e kerk is in den vorm van een basiliek met twee 
kruisschepen gebouwd. Zij  heeft slechts zes traveeën, 
waarvan er  twee door  de kruisschepen worden ingeno-
men , zoodat ze betrekkelijk kort is. Aan de oostzijde 
is zij  vierkant afgesloten. e kolommen, waarop de 
gewelven rusten , zijn van de Toskaanschc orde, op de 
wijze der  Gothische bundelzuilen drie aan drie veree-
nigd. Boven de bogen der  zijschepen bevindt zich in 
het middelschip en in de kruisschepen nog een pilas-
terorde. e vensters zijn door  segmentvormige bogen 
afgesloten; de tracccringcn vertoonen den rondboog. 
Zeer  eigenaardig gevormde consoles, finales cn fron-
tons dienen tot sieraad, en geven aan het geheel een 
zeer  eigenaardig cachet. e poortingangen aan de zuid-
en oostzijde, allen in de Architectur a a te vin-
den , zijn zeer  oorspronkelijk. r  zij  vroeger  toegang 
gaven tot het aan de t gelegen kerkhof, 
dat in 1656 weggeruimd werd, hebben zij  allen als 
versiering symbolen op de d betrekking hebbende. 
Opmerkenswaardig is de rijk e versiering der  met frontons 
afgedekte topgevels. 

e Wcsterkerkstoren, die 86 . hoog is, strekt der 
kerk tot bijzonder  sieraad.  onderste gedeelte, ter 
hoogte van het kerkdak, is vierkant van baksteen op-
getrokken , spaarzaam met witte steen versierd , en van 
nissen en galmgaten voorzien. Een balustrade sluit 
dit onderste gedeelte, dat geheel onafhankelijk van de 
architectuur  van het kerkgebouw behandeld is, af. e 
verdieping die dan volgt is van bergsteen, op de hoe-
ken met e kolommen, die echter  niet vri j  staan, 
en aan de vier  zijden met gebeeldhouwde Amsterdam-
sche wapens versierd. e lijst , die deze verdieping 
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afdekt, heeft een forschen sprong en een gebombeerd 
fries, wat een uitstekend silhouet oplevert. 

t verdere gedeelte van den toren is van hout, 
met lood bekleed. n dc Architectur a a vindt 
men het op de wijze van den Zuiderkerkstoren achtkant 
behandeld, zonder  bepaalde kolomorden. t plan is 
echter  niet tot uitvoering gekomen, doch men plaatste 
twee vierkante verdiepingen van de e en -
tische orde boven elkander  en versierde de hoe-
ken met vazen. Boven de c orde is een 
ronde , door  vier  consoles georneerde afdekking, waarop 
de reusachtige keizerskroon van het Amsterdamsche 
wapen prijkt . t is de moeite waard op te merken, 
hoe, door  den toren naar  boven telkens te verdunnen, 
een slankheid verkregen is, die het oog aangenaam 
aandoet, van welke zijde men den toren ook beschouwt. 

k de r  zag kerk noch toren voltooid. 
Eerst in 1638, toen hij  reeds zeventien jaar  overleden 
was, kwam de toren gereed. 

e gebouwen van de r  zijn zeer  geschikt om 
bestudeerd te worden door  hen, die de -
sche berg- en baksteen-architectuur  weer  in toepassing 
willen brengen. t verwijt , aan die architectuur  wei-
eens gedaan, als zou zij  geen monumentale bouwwer-
ken hebben kunnen voortbrengen , wordt er  geheel door 
te niet gedaan. 

e bijzonderheden , die ik hierboven mededeelde, zijn 
hoofdzakelijk ontleend aan Wagenaar's „Beschrijvin g 
van Amsterdam"  cn de meergenoemde „Architectur a 

. Afbeeldingen van de Zuider- en Wester-
kerkstoren, van een bijschrif t door  P. . Witkamp 
voorzien , zijn te vinden in de „oude gebouwen"  van 
de j  tot Bevordering der . e 
talrijk e koperplaten der e en e eeuw ge-
ven ook de gebouwen meestal weer. 

A E T . 
Vergadering van 3 October 1883. 

e Voorzitter  opent de vergadering en verwelkomt den 
, die zich onder  de aanwezigen bevindt. 

e notulen worden daarna gelezen en de nieuwaan-
genomen leden geïnstalleerd. 

g wordt gedaan , dat de heer i Evers, j 
tot dusverre correspondeerend lid te Weenen, zijn
domicilie naar  Budapest verplaatst heeft, en dus daar 
het correspondentschap zal waarnemen. Voor de open-
gevallen plaats te Weenen hoopt men een geschikt 
persoon te vinden. 

e heeren Swart en Vuyk worden na ballotage als 
gewone leden aangenomen, en de Secretaris bericht ! 
verder, dat de heeren Erowein en Bauer  Jr. te e ' 
als buitenleden zijn toegetreden. 

Ter vergadering is geëxposeerd een kleine repro-
ductie van het schoone beeld, „Architectura "  voor-
stellende , dat op de Sociëteitszaal geplaatst is, en 
waarvan de heer  E. van den Bossche de talentvolle 
vervaardiger  is. e kleine beelden zijn te verkrijgen 
a ; vele aanwezigen geven dan ook hun wensen te 
kennen, er  een te bezitten. 

e lijst , ter  deelneming aan het renteloos voorschot 
voor  de stichting van eene bibliotheek, circuleerde nu. 

e eerste serie, groot ƒ 1 0 0 0, werd genoegzaam vol-
teekend. 

e heer  Posthumus s beklimt nu het spreek-
gestoelte ter  nadere uiteenzetting van de denkbeelden, 
nedergelegd in het door  hem geschreven Opmerker-
;'rtike l „Bouwkundi g r  of Architect" , welk ] 
artikel van verschillende zijden tegenspraak uitgelokt
heeft. 

j  komt allereerst op tegen de beschuldiging, als 
zou hij  den bouwkundigen ingenieurs onrecht hebben 

aangedaan. Gaarne geeft hij  toe, dat er  enkele be-
kwame mannen onder  gevonden worden, doch hij 
betoogt, dat het meerendeel te weinig presteert, dan 
dat men hen, die gediplomeerd zijn, de élite der  bouw-
kunstenaars zou kunnen noemen. t het vak van 
den architect een zeer  uitgebreid vak is, wordt breed-
voerig uiteengezet, en spreker  wijst er  met voldoening 
op, dat in een rapport , onlangs uitgebracht in een 
vergadering van de Société Centrale d'Architectur e en 
Belgique, dezelfde meening gehuldigd wordt. Bij  de 
vorming der  architecten moet de esthetische ontwik-
keling op den voorgrond staan, en niet een dosis 
wiskunde en mechanica toegediend worden, die toch 
in het latere leven overtollig is. e architect zij  ar-
tist, constructeur, man van zaken, maar  hij  behoeft 
geen wiskundige te zijn. e architect moet kunnen 
teekenen, ornement-, figuur- en lijntcekenkunst in haar 
ganschen omvang beoefend hebben , hij  moet materialen-
kennis bezitten , en op de hoogte zijn van de wetten 
en gebruiken van zijn land , en dit alles kan men niet 
door  een paar  jaar  studie, zonder  eenige practij k ver-
krijgen . 

Wi l men examens, welnu, men stelle ook hen , wier 
middelen hun niet veroorloofden naar t te gaan, 
in de gelegenheid ze af te leggen , doch men veran-
dere de eischen, en vrage niet bekwaamheid in weten-
schappen , die toch slechts weinig toegepast worden, 
maar lette op de eischen der  practijk . 

e heer  Weissman dankt spreker  voor  het door  hem 
gesprokene, docli verwacht geen heil van examens, 
die dikwijl s slechts dienen om blij k te geven van wat 
ingepompte kennis, maar  volstrekt geen waarborg geven 
voor  degelijke wetenschap. Zoo iemand, dan heeft de 
architect vrij e studie van noode, en het komt spreker 
daarom beter  voor, dat er  meer  algemeen goede prijs-
vragen uitgeschreven worden. Voor  ieder  belangrijk 
gebouw moest dit geschieden, dan kon ieder toonen, 
wat hij  kan. 

e heer n vergelijkt de opleiding van den 
architect van voorheen met de tegenwoordige, en meent, 
dat er  dikwijl s veel jongelieden voor  het bouwmeesters-
vak worden opgeleid , die er  totaal geen aanleg voor 
hebben. Een examen is, volgens spreker, dikwijl s min 
of meer  partijdig , al naar  de kunstrichtin g der  examina-
toren. Spreker  betreurt 't , dat de voormalige e 
Academie van Beeldende n is opgeheven, die 
voorheen diploma's uitreikte. j  zou het zeer  wen-
schelijk achten , indien de architectenschool van het 
stille , waar  ze niet op haar  plaats is, naar  de 
hooldstad des rijk s verplaatst werd. r  toch is veel 
meer  leven en vertier, en op bouwkunst-gebied is daar 
voor  de studenten heelwat meer  te leeren. 

Uitbreidin g van het prijsvraag-systeem komt ook 
spreker  wenschelijk voor. 

e heer  Oostinjer, civiel-en bouwkundig ingenieur, 
betoogt, dat vooral tegenwoordig, nu de ijzerconstructie 
een zoo groote rol in de architectuur  speelt, kennis 
der abstracte wetenschappen niet overbodig geacht kan 
worden. 

Nog eenige discussie volgt, doch een voorstel, om 
een motie te stellen, wordt door  de Vergadering ver-
worpen , daar  men meent, dat de zaak eerst meer 
voorbereid moet worden, alvorens een conclusie te 
nemen. 

e heer  A . Salm G.Bz. houdt daarna een belang-
wekkende rede over  de Egyptische bouwwerken, nl. 
de Pyramiden en de Sphinx. e voordracht, die 
zeer  toegejuicht werd, luisterde spreker  op door  het 
vertoonen van fraaie photographieën. 

e heer n verklaart zich bereid, een der  vol-
gende spreekbeurten te vervullen, en stelt voor  om 
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c Zuiderkerk , die thans aan dc onaanzienlijke Sant-
straat ligt, cn geheel door  huizen is ingesloten, zoo-
dat men van dc architectuur  niet dan met moeite wat 
gewaar  kon worden, was oorspronkelijk op een ruim 
erf ten zuiden van dc t gelegen, dat eerst 
later  met de bovenbedoelde huizen bebouwd werd. Jan 
Bicker  legde den 22sten Augustus 1609 den eersten 
steen , doch dc bouw vorderde zoo langzaam , dat eerst 
op 22 i 1611 de kerk in gebruik kon genomen 
worden. Ter  herinnering aan dit feit werd aan den 
toren ccn gedenksteen ingemetseld. t bouwen van 
den toren duurde tot 1614, welk jaartal in gulden let-
teren boven dc wijzerplaten werd aangebracht. c 
kerk had eerst den mam van St.-Janskcrk gekregen 
(vanwaar  nog dc naam Santstraat), doch daar  dit den 

n ijvcraar s te „Paepsch"  scheen, werd dc 
naam in Zuiderkerk veranderd. 

e kerk bestaat uit drie beuken, waarvan dc mid-
delste dc wijdste cn tevens de hoogste is. Zoowel 
aan dc eene als aan de andere zijde zijn zij  door  ge-
vels afgesloten, daar  een koornis of andere uitbouw 
ontbreekt. s met eenvoudige traceerin-
gen en radvensters dienen ter  verlichting. c zijbeuken , 
door e kolommen van de hoofdbeuk geschei-
den , hebben vierkant afgesloten vensters. e zijbeuk 
heeft echter  twee kruisbeuken, elk met een rond-
boogvenster  voorzien. e hoogere gedeelten zijn 
aan dc buitenzijde door  balustrades afgedekt, die de 
onder  nauw toeloopende balusters, aan het begin der 

e eeuw eigen, vertoonen. c steunbeeren voor 
dc gewelven zijn zeer  massief, cn afwisselend door  drie-
hoekige of segmentvormige frontons afgedekt. 

e toren, die aan den zuidwesthoek van dc kerk 
gevonden wordt, is een waar  meesterstuk , welks be-
vallig silhouet aan tal van Amsterdamsche stadsgezich-
ten schilderachtigheid verleent. Vooral het gezicht 
langs den Grocncburgwal is beroemd. 

t onderste deel van den toren is in zeer  massief 
metselwerk opgetrokken. n cn nissen van 
bergsteen is alles, wat als sieraad aangewend is. e 
onderbouw wordt door  ccn forsche, sterk oversprin-
gende lijst , die op consoles rust, afgesloten. Op deze 
lijst staan balustrades van bergsteen cn daarboven komt 
dan ccn verdieping, insgelijks van bergsteen, die niet 
zooals het onderste deel van den toren vierkant, maar 
achtkant van grondvorm is. e vier  hoeken, die over-
blijven , zijn zeer  ingenieus door  vrijstaande e 
kolommen, door  ccn hoofdgestel met daarop geplaatste 
vazen gekroond, aangevuld. 

Boven dit hoofdgestel is dc toren verder  geheel van 
hout. c achtkante grondvorm blijf t behouden, doch 
de uitbouwingen voor  de wijzerplaten maken, dat de 
overgang zeer  geleidelijk is. t bovendeel des torens 
is zeer  rank, en bevat het speelwerk. 

Een zeer  elegante peervorm, waarop de weerhaan 
geplaatst is, bekroont het geheel. A l het houtwerk 
is deels met lood, deels met leien bekleed. Volgens 
de „Architectur a "  , een verzameling van door 

k dc r  uitgevoerde bouwwerken, had Cor-
nells , overste-metselaar  der  stad, het op-
pertoezicht bij  den bouw. Een vers in dc „Architec -
tura "  voorkomende (destijds vond men in 
ieder  werk , waarvan het ook handelde, verzen), zegt 
van : 

e hetgeen dat k schetst 
h met sijn hand opmetst." 

n het genoemde plaatwerk vindt men tevens de 
beide poorten afgebeeld, die voorheen het kerkhof, 
bij  dc Zuiderkerk aanwezig, afsloten. Een ervan is 
verdwenen, toen dc Santstraat in de c eeuw ge-
heel bebouwd werd. e andere, op de St.-Antonies-

BreeStraat, is nog in wezen, cn vertoont als decoratie 
verschillende symbolen van de , o. a. een door 
een lijkkleed overdekte baar. 

Toen dc Zuiderkerk gereed was, versierde men haar 
met geschilderde glazen. Een glas, voorstellende den 
slag van Gibraltar , werd door  de Admiraliteit , de an-
dere glazen door  vijftien gilden geschonken. e gla-
zen werden omstreeks 1660 weer  verwijderd, omdat 
door  dc kerk te zeer  te ombouwen het daar  zoo don-
ker werd, dat men niets kon zien. Waar dc glazen 
toen beland zijn , is onbekend , doch een teekening van 
dat met den zeeslag is nog in wezen. Wi l men zich 
een voorstelling van deze glazen maken, dan bezie 
men de, helaas zoo gehavende, vensters van de Edam-
sche kerk, of de c glazen tc Gouda. 

e van dc Zuiderkerk zullen hetzelfde karakter  gehad 
hebben. 

e Noordcrkcrk en dc Wcstcrkcrk werden in 1620, 
zes jaren na de voltooiing der  Zuiderkerk , begonnen. 

e Noordcrkcrk , aan dc noordzijde van dc Prinsen-
gracht, was reeds in 1623 voltooid. Zooals ik reeds 
zeide, is zij  achtkant in plan. e steenen gewelven 
rusten op vier  zware e kolommen. e geheele 
kerk is in baksteen , met bcrgstccncn ornement, uit-
gevoerd. 

e vier  gevels hebben ieder  twee vensters cn zijn 
door  een balustrade afgedekt. c kap is boven die 
gevels als welfdak behandeld. Boven het krui s staat 
een torentje, dat van hout cn met lood bekleed is. 
Verder  bevat dc kerk niets merkwaardigs. 

e Wcstcrkcrk werd eerst in 1631 voltooid, hoewel 
de eerste steen reeds 9 September  1620 door  Willem 
de Vri j  gelegd was geworden. e kerk werd gebouwd 
inplaats van een houten loods, die eerst als bedehuis 
gebezigd was. Ontegenzeglijk is de Wcstcrkcrk e 

s meesterstuk. r  zij  op een ruim plein , de 
Westermarkt, staat, kan men haar  van alle kanten zeer 
goed zien. e toren, die juist aan een bocht der  Prin-
sengracht staat, is mede zeer  gunstig geplaatst. 

e kerk is in den vorm van ccn basiliek met twee 
kruisschepen gebouwd. Zij  heeft slechts zes traveeën, 
waarvan cr  twee door  dc kruisschepen worden ingeno-
men , zoodat ze betrekkelijk kort is. Aan de oostzijde 
is zij  vierkant afgesloten. e kolommen, waarop de 
gewelven rusten , zijn van de Toskaansche orde, op de 
wijze der  Gothische bundelzuilen drie aan drie verce-
nigd. Boven dc bogen der  zijschepen bevindt zich in 
het middelschip cn in dc kruisschepen nog een pilas-
terorde. c vensters zijn door  segmentvormige bogen 
afgesloten; de traceeringen vertoonen den rondboog. 
Zeer  eigenaardig gevormde consoles, finales en fron-
tons dienen tot sieraad, en geven aan het geheel een 
zeer  eigenaardig cachet. e poortingangen aan de zuid-
en oostzijde, allen in de Architectur a a te vin-
den , zijn zeer  oorspronkelijk. r  zij  vroeger  toegang 
gaven tot het aan dc t gelegen kerkhof, 
dat in 1656 weggeruimd werd, hebben zij  allen als 
versiering symbolen op de d betrekking hebbende. 
Opmerkenswaardig is de rijk e versiering der  met frontons 
afgedekte topgevels. 

e Westerkerkstoren, die 86 . hoog is, strekt der 
kerk tot bijzonder  sieraad.  onderste gedeelte, ter 
hoogte van het kerkdak, is vierkant van baksteen op-
getrokken , spaarzaam met witte steen versierd , en van 
nissen en galmgaten voorzien. Een balustrade sluit 
dit onderste gedeelte , dat geheel onafhankelijk van de 
architectuur  van het kerkgebouw behandeld is, af. e 
verdieping die dan volgt is van bergsteen, op de hoe-
ken met e kolommen, die echter  niet vri j  staan, 
en aan dc vier  zijden met gebeeldhouwde Amsterdam-
sche wapens versierd. e lijst , die deze verdieping 
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afdekt, heeft een forschen sprong cn een gebombeerd 
fries, wat een uitstekend silhouet oplevert. 

t verdere gedeelte van den toren is van hout, 
met lood bekleed. n dc Architectur a a vindt 
men het op de wijze van den Zuidcrkerkstoren achtkant 
behandeld, zonder  bepaalde kolomorden. t plan is 
echter  niet tot uitvoering gekomen, doch men plaatste 
twee vierkante verdiepingen van dc e cn -
tischc orde boven elkander  cn versierde dc hoe-
ken met vazen. Boven de c orde is een 
ronde, door  vier  consoles georneerdeafdekking, waarop 
de reusachtige keizerskroon van het Amsterdamsche 
wapen prijkt . t is dc moeite waard op tc merken, 
hoe, door  den toren naar  boven telkens tc verdunnen, 
een slankheid verkregen is, die het oog aangenaam 
aandoet, van welke zijde men den toren ook beschouwt. 

k dc r  zag kerk noch toren voltooid. 
Eerst in 163S , toen hij  reeds zeventien jaar  overleden 
was, kwam de toren gereed. 

e gebouwen van de r  zijn zeer  geschikt om 
bestudeerd tc worden door  hen, die de -
schc berg- en baksteen-architectuur  weer  in toepassing 
willen brengen. t verwijt , aan die architectuur  wei-
eens gedaan, als zou zij  geen monumentale bouwwer-
ken hebben kunnen voortbrengen, wordt er  geheel door 
te niet gedaan. 

e bijzonderheden , die ik hierboven mededeelde, zijn 
hoofdzakelijk ontleend aan Wagcnaar's „Beschrijvin g 
van Amsterdam"  cn dc meergenoemde „Architectur a 

. Afbeeldingen van de Zuider- cn Wester-
kerkstoren, van ccn bijschrif t door . Witkamp 
voorzien, zijn te vinden in de „oude gebouwen"  van 
dc j  tot Bevordering der  Bouwkunst. e 
talrijk e koperplaten der e en c eeuw ge-
ven ook de gebouwen meestal weer. 

A E T . 
Vergadering van 3 October 1883. 

e Voorzitter  opent dc vergadering cn verwelkomt den 
Eere-voorzitter, die zich onder  dc aanwezigen bevindt. 

e notulen worden daarna gelezen en tic nieuwaan-
genomen leden geïnstalleerd. 

g wordt gedaan , dat dc heer i Evers, 
tot dusverre corrcspondccrcnd lid te Weenen, zijn 
domicilie naar  Budapest verplaatst heeft, cn dus daar 
het correspondentschap zal waarnemen. Voor de open-
gevallen plaats tc Weenen hoopt men een geschikt 
persoon tc vinden. 

c heeren Swart cn Vuyk worden na ballotage als 
gewone leden aangenomen, cn dc Secretaris bericht 
verder, dat dc heeren Frowein en Bauer  Jr. tc e 
als buitenleden zijn toegetreden. 

Ter vergadering is geëxposeerd een kleine repro-
ductie van het schoone beeld, „Architectura "  voor-
stellende , dat op de Sociëteitszaal geplaatst is, en 
waarvan dc heer  E. van den Bossche dc talentvolle 
vervaardiger  is. e kleine beelden zijn tc verkrijgen 
a / ( ; vele aanwezigen geven dan ook hun wensch te 
kennen, er  een tc bezitten. 

e lijst , ter  deelneming aan het renteloos voorschot 
voor  dc stichting van eene bibliotheek, circuleerde nu. 

c eerste serie, groot / 1000, werd genoegzaam vol-
teckend. 

e heer  Posthumus s beklimt nu het spreek-
gestoelte ter  nadere uiteenzetting van dc denkbeelden, 
nedergelegd in het door  hem geschreven Opmerker-
artikel „Bouwkundi g r  of Architect" , welk 
artikel van verschillende zijden tegenspraak uitgelokt 
heeft. 

j  komt allereerst op tegen dc beschuldiging, als 
zou hij  den bouwkundigen ingenieurs onrecht hebben 

aangedaan. Gaarne geeft hij  toe, dat er  enkele be-
kwame mannen onder  gevonden worden, doch hij 
betoogt, dat het mecrendeel tc weinig presteert, dan 
dat men hen, die gediplomeerd zijn , dc elite der  bouw-
kunstenaars zou kunnen noemen. t het vak van 
den architect ccn zeer  uitgebreid vak is, wordt breed-
voerig uiteengezet, cn spreker  wijst cr  met voldoening 
op, dat in een rapport , onlangs uitgebracht in een 
vergadering van dc Socicté Centrale d'Architectur e cn 
Belgique, dezelfde meening gehuldigd wordt. Bij  de 
vorming der  architecten moet dc esthetische ontwik-
keling op den voorgrond staan, cn niet een dosis 
wiskunde cn mechanica toegediend worden, die toch 
in het latere leven overtollig is. e architect zij  ar-
tist, constructeur, man van zaken, maar  hij  behoeft 

 geen wiskundige te zijn. c architect moet kunnen 
1 teekenen, ornement-, figuur-  enlijnteekenkunst in haar 
 ganschen omvang beoefend hebben , hij  moet materialcn-
 kennis bezitten, cn op dc hoogte zijn van de wetten 
! cn gebruiken van zijn land , cn dit alles kan men niet 
! door  ccn paar  jaar  studie, zonder  eenige practij k ver-
, krijgen. 

Wi l men examens, welnu , men stelle ook hen , wier 
! middelen hun niet veroorloofden naar t tc gaan, 

in de gelegenheid ze af tc leggen , doch men vcran-
! dere dc eischen, en vrage niet bekwaamheid in weten-
schappen , die toch slechts weinig toegepast worden, 

; maar lette op de eischen der  practijk . 
e heer  Weissman dankt spreker  voor  het door  hem 

gesprokene, doch verwacht geen heil van examens, 
\ die dikwijl s slechts dienen om blij k te geven van wat 

ingepompte kennis, maar  volstrekt geen waarborg geven 
 voor  degelijke wetenschap. Zoo iemand, dan heeft de 

; architect vrij e studie van noodc, cn het komt spreker 
 daarom beter  voor, dat cr  meer  algemeen goede prijs-
vragen uitgeschreven worden. Voor  ieder  belangrijk 
 gebouw moest dit geschieden, dan kon ieder  tooncn, 
 wat hij  kan. 

e heer n vergelijkt dc opleiding van den 
architect van voorheen met dc tegenwoordige, en meent, 
dat cr  dikwijl s veel jongelieden voorliet bouwmecsters-
 vak worden opgeleid , die er  totaal geen aanleg voor 

' hebben. Een examen is, volgens spreker, dikwijl s min 
! of meer  partijdig , al naar  de kunstrichtin g der  examina-
 toren. Spreker  betreurt 't , dat de voormalige e 
 Academie van Beeldende n is opgeheven, die 
 voorheen diploma's uitreikte. j  zou het zeer  wcn-
schelijk achten , indien dc architcctcnschool van het 
stille , waar  ze niet op haar plaats is, naar  de 
hoofdstad des rijk s verplaatst werd. r  toch is veel 
meer  leven cn vertier, en op bouwkunst-gebied is daar 
voor  dc studenten heelwat meer  tc leeren. 

Uitbreidin g van het prijsvraag-systeem komt ook 
spreker  wcnschelijk voor. 

c heer  Oostinjer, civiel-cn bouwkundig ingenieur, 
betoogt, dat vooral tegenwoordig, nu dc ijzerconstructie 
een zoo groote rol in dc architectuur  speelt, kennis 
tier  abstracte wetenschappen niet overbodig geacht kan 
worden. 

Nog eenige discussie volgt, doch ccn voorstel, om 
een motie te stellen, wordt door  dc Vergadering ver-
worpen , daar  men meent, dat dc zaak eerst meer 
voorbereid moet worden, alvorens een conclusie te 
nemen. 

e heer  A. Salm G.Bz. houdt daarna een belang-
wekkende rede over  de Egyptische bouwwerken, nl. 
dc Pyramiden cn de Sphinx. e voordracht, die 
zeer  toegejuicht werd, luisterde spreker  op door  het 
vertoonen van fraaie photographieën. 

e heer n verklaart zich bereid, een der  vol-
gende spreekbeurten tc vervullen, cn stelt voor  om 
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eerstdaags tot het benoemen van eerelcden in het bui-
tenland over  te gaan. 

e Voorzitter  dankt spreker  voor  zijn belangstelling 
en zegt, dat het Bestuur  zich reeds met het opmaken 
van een voordracht der  te benoemen eereleden bezig-
houdt. 

a wordt de Vergadering gesloten. 

J E . 
e bij  dit nommcr behoorende plaat stelt ccn pers-

pectievisch aanzicht voor  van dc geheel verbouwde 
vill a des heeren n te Oldenburg. e villa 
is naar  de ontwerpen van den heer  Schnitger, -
bouwmecstcr  aldaar, in dc jaren 1879—1881 uitgevoerd. 

 gebouw beslaat eene oppervlakte van 332 , 
de lengte- en breedte-afmetingen bedragen resp. 23.40 
en 18 . cn de benedenverdieping bevat: woonkamer, 
salon, eetkamer, 2 slaapkamers, keuken met provisie-
kamer  , torenkamer, corridors, trappen enz. Op de 
bovenverdieping vindt men: salon , boudoir, 2 logeer-
kamers , slaapkamers, torenkamer enz. 

Bij  de beoordeeling der  facaden moet in het oog 
gehouden worden, dat het hier  de verbouwing van 
een bestaand gebouw geldt, dat oorspronkelijk een 
vierhoekigen grondvorm had. e buitenmuren zijn 
behouden, maar  het grondvlak van het gebouw heeft 
door  eenige voorsprongen en het bouwen van een toren 
een gansch anderen vorm verkregen; vanuit den toren 
heeft men een schoon uitzicht op de stad en hare om-
geving. 

. (*) 
. 

e houten, met doek bespannen loodsen, met den 
weidschen titel van „Galeri e des Beaux-Arts"  bestem-
peld , herbergen ook eenige voortbrengselen van archi-
tecten. Niet dat hetgeen wij  daar  van bouwkunst zien, 
ons ook maar  een flauw begrip zou geven van de 
hoogte, waarop dc verschillende volken, wat architectuur 
betreft, staan. r  is het tentoongestelde te frag-
mentarisch, daargelaten nog dat b.v. d niets 
te zien geeft, en Engeland eveneens geheel thuisbleef. 

Treedt men het zaaltje binnen, waar  de Nederland-
sche architectuur  gehuisvest is, dan is men teleurge-
steld. e meeste architecten van naam, o. a. alle Be-
stuursleden der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst, die nog wel als Jury van toelating dienst moesten 
doen, hebben zich onthouden. 

n begrijpt dus, dat het ingezondene in het ge-
heel niet instaat is ons een overzicht te geven van 
de hedendaagschc vaderlandsche bouwkunst. 

e schoonste inzending is ongetwijfeld die van den 
heer  1. Gosschalk te Amsterdam, die wel geen teeke-
ningen te zien geeft, maar  een aantal kaders met photo-
graphieën van door  hem uitgevoerde werken vulde. e 
photographieën doen zien, dat dc heer  Gosschalk zich bij 
voorkeur  van de schilderachtige e der e 
eeuw, zooals die in d begrepen werd, bedient. 

e ontwerpen hebben werkelijk verdienste en daarom 
doet het mij  te meer  leed , dat de ontwerper, door 
zich te onzaliger  ure op het terrein der  gasfabrikage 
te wagen, waar  hij , als estheticus, zich toch nooit thuis 
zal voelen, een groot deel zijner  populariteit moest 

(*) Tot ons leedwezen komt  in den voorgaanden brief eene kapi-
tale drukfout voor; op bladz.  kolom, Ssten regel van boven, 
wordl gesproken van onze smeden, die op den slierhoegsUn trap staan. 

e lezer  zal begrepen hebben dat de allerlaagste trap bedoeld wordt. 

verliezen, wat hem natuurlij k in zijn burgerpractij k 
niet ten goede zal komen. Vooral Amsterdam is in 
de laatste jaren door  hem tal van goede gevels rijke r  ge-
worden, die haast allen in afbeelding ter  tentoonstelling 
aanwezig zijn. k noem slechts de huizen op de -
guliersgracht , s Brouwerij , de huizen in de 
Plantage, het Panorama, het Broekerhuis, het l ie-
tisch ziekenhuis op de , om van vele 
andere niet te spreken. 

Verschillende opmetingen van oude gebouwen, naar 
ik vermoed afkomstig uit het archief der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst, hoewel het er  niet 
bij  vermeld staat, zijn geëxposeerd. e van het stad-
huis te t acht ik het meest geslaagd. Wat verder 
hangt een villa voor  Jhr. Van de Poll, die, als proeve 
om wat kleurigs te leveren, zekere originalitei t heeft, 
doch niet bepaald fraai genoemd kan worden. e 
flodderige teekenmanier  werkt niet mede om een gun-
stig effect te verkrijgen. 

e heer  P. E. n geeft, behalve de villa, die 
ieder  tentoonstellingsbezoeker  in natura vlak voor  het 

m gezien zal hebben, en die door  een molen 
zonder  wieken bekroond schijnt te worden, ook nog een 
akelig getcekende gevel van ccn . . gesticht, welks 
vormen een wonderlijk e doorecnhaspeling van hetero-
gene elementen vertoonen. 

Een collectie teekeningen van den heer  P. J. -
zagers hangt hierneven. e teekeningen hebben zeer 
verschillende waarde, en zijn blijkbaar  niet kort na 
elkander  vervaardigd. e latere zijn wel de meest 
geslaagde. k wijs o. a. op den burgeruoonhuisgevel 
en de met virtuositeit gewasschen console. 

Tot de meestgeslaagde inzendingen reken ik ook 
die van den heer  A . J. van Gemund. Wel heeft die 
heer  een zekere neiging tot baroque vormen, maar  hij 
weet ze zoo aardig voor  te stellen, dat men zich on-
willekeuri g gewonnen geeft. t feestgebouw en de 
opmeting van het huis „d e Steenrots", te , 
zijn vooral geslaagd. 

Een kerk des heeren Boerbooms is eenvoudig doch 
goed geteekend, al zou men de tinten wat lichter  wen-
schen. e teekeningen van Gips en e te e 
zijn uitstekend. Zoowel de voorwerpen van kunstnij -
verheid , meest in Germaanschen trant , al des sierlijk e 
zaalperspectief verraden de meesterhand. 

Een paar  zeer  dor  geteckende Atjeh-monumcnten 
van den heer r  ga ik met stilzwijgen voorbij , 
om de aandacht te vestigen op de aquarellen van de 
heeren Schmitz en Jacob , die verdienste 
bezitten. e eerste huldigt meer  de Parijsche, de 
tweede de moderne e manier. 

k vermeld ten slotte een goed ontwerp voor  een 
vereenigingsgebouw voor  bouwkunstenaren van den heer 
J. E. . Erowein, en begeef mij  daarna naar  België. 

e Belgische collectie geeft ook wel geen goed beeld 
der architectuur  onzer  zuidelijke naburen, maar  zij 
bevat tenminste niets dat beneden critiek is. s 
dadelijk bij  het binnentreden bemerkt men de door 
Jean Baes vervaardigde, uitstekend getcekende pers-
pectiviesche doorsnede van het Brussclsche justitiepaleis. 

e fraai ook geteekend, kan ze mij  toch niet met 
de „nieuw-Grieksche"  vormen van Poelaert verzoenen. 
Ook de overige facades van dit gebouw, in goede lijn -
teekening aanwezig, hebben te veel, dat mij  gezocht 
en vreemd voorkomt, dan dat ze mij  zouden behagen. 

e richtin g van Poelaert en consorten, op onzen noor-
delijken bodem niet inheemsen , is thans gelukkig niet 
meer  de heerschende. 

Jean Baes heeft, behalve de bovengenoemde teekening, 
nog belangrijke bijdragen voor  de tentoonstelling ge-
leverd. g is de collectie „Cottages" , allen als 
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aquarelle behandeld, terwij l ook de serie Belgische 
torens doet zien, met hoeveel virtuositeit Jean Baes 
het penseel hanteert. 

t Casino te Blankenberghe, van denzclfdcn ont-
werper, is te gezocht, en het groote radvenster  bepaald 
niet fraai, doch de tunnelingang is zeer  origineel ge-
dacht en knap gedaan. 

t tuinbouwpaleis van G. Bordian en het museum 
van . Coenraedts zijn projecten, nog min of meer 
klassiek getint, en wat al te academisch behandeld. 

e fraaie gevels van het stadhuis te Anderlccht, 
door  den ook door  zijn prachtwerk bekenden J. J. van 

, zijn een schoone proeve van Vlaamsche 
. 

t bewondering zal ieder  vakman de restauratie 
van O, . Vrouwe ten Zaavel (N. e du Sablon) 
door  Schoy beschouwd hebben. t plan verraadt veel 
kennis van laat-Gothiek, en de teekening is, ofschoon 
nauwkeurig en op linnen, toch niet onartistiek. r 
alles, wat naar  opwerken zweemt, versmaad is, zal wel-
licht sommigen deze teekenmanier  echter  wat droog 
toeschijnen. 

Alvorens de Fransche bouwkunst te bespreken, sta 
ik eerst een oogenblik stil bij  de Fransche kunstnijver-
heidsproducten, in de kunstgalerij  aanwezig. Een zaal 
wordt geheel in beslag genomen door  het Sèvres-por-
selein en het tapijtwerk der  Gobelins en van Beauvais. | 

e voortbrengselen van Sèvres zijn bewonderens-
waardig. e vormen zijn eenvoudig, doch waardig, 
en in de versiering herkent men overal de meester-
hand. Ornement, dier- en menschbeeld ia met hetzelfde 
gemak weergegeven. e meeste vazen hebben dien 
diep-blauwen toon, die zoo moeilijk te verkrijgen is. 

e relief-voorstellingcn, zoogenaamd „pat e sur 
pate"  , die eenigszins aan antieke cameeën doen denken, 
wisselen af met schilderwerken in meer  strengen of 
lossen stijl , doch steeds fraai. Sèvres handhaaft zijn 
ouden roem schitterend. 

r  bevallen mij  de tentoongestelde gobelins. Zij
zijn wel goed van teekening en met zorg geweven, 
doch de kleuren zijn veel harder  dan die van de oude. 

n is dit een gevolg daarvan, dat de oude 
eenigszins door  den tand des tijds aangetast zijn. t 
beste tapijt is wel dat met de voorstelling van Pene-
lope. e Chineesche jonkvrouw en haar̂ pendant zijn 
wat kleurig. 

e zaal naast deze bevat veel schoons , wat kunst-
nijverheid betreft. Zij  levert het bewijs, dat de „Union -
Centrale des Art s décoratifs"  met vrucht werkzaam is.
Zoowel de teekeningen en de modellen van smeedwerk, 
drijfwerk , enz., als de ontwerpen voor  diploma's en me-
dailles, zijn een nauwkeurige beschouwing overwaard. 

e Fransche architectuur  is slechts schaars ver-
tegenwoordigd. Behalve een goedgeteekend schouw- ! 
burg-project voor  Nizza, door e Perthes, dat vele 
..reminiscences"  aan de Paiijsche opera vertoont, vind 
ik daar  nog een geestig geaquarelleerd restauratieplan 
voor  het hotel Cujas te Bourges en een paar  zeer  ko-
kette teekeningen voor  scholen. 

t Comptoir  d'Escompte en het Credit s 
zijn staaltjes van hedendaagsche Parijsche architectuur. 

e gevel van het Credit s is droog, die van 
het Comptoir  d'Escompte beter. t dak komt mij 
echter  wat hoog voor, en ik zou twijfel koesteren of 
de mozaieken in den gevel wel voldoen. 

r  ik ten slotte, dan moet mij  de verklarin g 
van het hart, dat, hoewel hier  cn daar  veel goeds ge-
vonden wordt, de tentoonstelling van architectuurtee-
keningen toch verre beneden de verwachting blijft . 

Na een wandeling over  het terrein , ter  bespreking 
van enkele daar  aanwezige bouwmaterialen, hoop ik 

mijne serie brieven te eindigen met eenige beschouwin-
gen omtrent de collectie van den Prins van Wales en 
de e tentoonstelling. 

J TOT G
. 

e 48s'1'  algemeene Vergadering der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst werd Zaterdag 29 Sep-
tember  jl . te Amsterdam gehouden. e leden verza-
melden zich in vri j  groot getal in het Paviljoen van 
het Vondelpark en werden door  de Amsterdamsche Af-
deeling , bij  monde van haren Voorzitter r  Bis-
dom , uitgenoodigd, na afloop der  Vergadering aan een 
lunch deel te nemen en de Tentoonstelling gemeenschap-
pelijk tc bezoeken. e Voorzitter  der , 
de heer  C. n , heette de leden daarop welkom, 
en sloeg een korten terugblik op hetgeen de -
schappij  was wedervaren sedert haar  laatste bijeenkomst 
in de d van dit jaar. Twee mannen van be-
teekenis waren haar  ontvallen: . J. van Vloten, die 
steeds de belangen der j  voorstond en ook 
de feestrede hield bij  haar  veertigjarig bestaan, en het 
eerelid Baron r . von Ferstel, in leven hoog-
lceraar  aan de Technische Academie te Weenen. 

Naar  de meening van spreker  bloeide dc -
schappij  , want sedert  Januari waren 5 5 nieuwe leden 
toegetreden en er  was stof in overvloed, zoowel voor 
het Weekblad als het Tijdschrift , waardoor  de toekomst 
verzekerd scheen. e Commissie voor  het rapport 
over  de tentoonstelling was met haar  arbeid niet gereed; 
zij  vat die taak ernstig op en hoopte met haar  rap-
port het gansche vierde deel van het Tijdschrif t te vul-
len , waarvan de eerste aflevering in Januari moet ver-
schijnen. 

e Voorzitter , melding makende van de onderschei-
ding, hem en den heer  Cuypers te beurt gevallen, 
door  de benoeming tot eerclid van de „Société des 
Architectes dc a n du Nord"  , voegde daaraan 
het voorstel toe , de heeren Em. Vandenbergh en s 

, voorzitter  en onder-voorzitter  van genoemde 
Vereeniging, tot eereleden te benoemen en zulks uit 
erkentelijkheid voor  de waardeering, die de -
schappij  mocht ondervinden. n het voorstel werd 
ook begrepen de heer  Th. Fumière , architect te Brussel, 
die dezer  dagen een prachtwerk van zijn hand aan de 

j  had ten geschenke gegeven. Bij  accla-
matie werden deze drie eereleden benoemd, waarop 
besloten werd den heer  Fumière, die juist op dezen 
dag zijn 25-jarig jubileum vierde, daarvan per  telegraaf 
kennis tc geven. 

e heer  J. . n bracht dank aan het Bestuur 
voor  het voorstel tot benoeming van eereleden en 
hulde aan de Société des Architectes de la n 
du Nord; hij  wenschte een grooter  getal eereleden 
benoemd te zien en gaf daarbij  de namen van ver-
schillende architecten, die hiervoor  een volgend jaar 
in aanmerking konden komen. 

e Voorzitter  betuigde den heer n zijne 
erkentelijkheid voor  de in dezen betoonde belangstelling, 
en deelde daarop den afloop der  prijsuitschrijvin g mede. 
Op de in 1882 uitgeschreven prijsvraag voor
//i

, waren drie antwoorden 
ingekomen, als  en
die in handen eener  Commissie van beoordeeling ge-
steld werden, bestaande uit de heeren W. C. -
laar, . W. Veth, E. Gugel, J. Verheul . cn 
Th. G. Schill. e conclusie strekte om den eersten 
prijs , een gouden medaille en  300 in geld, toe te 
kennen aan het ontwerp , den tweeden 
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prijs , het getuigschrift met / 150, aan het ontwerp 
Balneum en den derden prijs , het getuigschrift met 
ƒ 1 0 0, aan het overblijvende ontwerp  Bij  ope-
ning der  naambriefjes bleek, dat de prijzen waren toe-
gekend aan de heeren A. J. C. van Gemund, bouwkundige 
te , W. C. s , civ. en bouwk. ingenieur 
te Breda en . , bouwkundige te Ovcrveen. Aan 
den heer  Van Gemund, ter  vergadering tegenwoordig, 
werd dc eerste prij s met ccn toepasselijke aanspraak 
door den Voorzitter  uitgereikt. 

Alsnu werd op voorstel van het Bestuur  de discussie 
geopend over het voorstel tot stichting van een gebouw 
voor  permanente tentoonstellingen. c Voorzitter  bracht 
dc geschiedenis dezer  zaak in herinnering, wees erop 
dat de laatst gehouden vergadering had uitgemaakt, 
dat het op den weg der j  lag eene per-
manente tentoonstelling van bouwmaterialen tc organi-
seeren, en besprak het rapport der  Commissie, die in 
dezen het Bestuur  had terzijde gestaan. 

t stuk, dat aan dc leden werd rondgedeeld, was 
van den volgenden inhoud : 

Aan hel Bestuur van de
tal bevordering der Bouwkunst. 

e Commissie, door u uitgenoodigd om naar  aanleiding der 
op de laatste g aangenomen motie, middelen te 
beramen om uitvoering te geven aan het plan tot stichting 
van een Gebouw voor  Permanente Tentoonstellingen, heeft 
de eer  u te berichten dat het consortium, hetwelk zich ge-
vormd heeft om, zonder  dat daardoor  lasten op de j 
zullen drukken , een geschikt terrein tot stichting van een 
gebouw in handen te nemen, op dit oogenblik tot en met den 
15 October a.s. in het bezit is van een terrein groot 400 , 
gelegen aan dc , naast de inrichtin g n 
Stroucken, dus in de onmiddellijk e nabijheid van het -
plein. t terrein is breed 18.90 , en over  deze volle breedte, 
19  diep; 6.40  van deze breedte heeft echter  eene diepte 
van 25 \ \ . 

e kosten van dit terrein bedragen f 30,000 of wel ƒ 75 per 1 . 
Uwe Commissie heeft, met het oog op de zeer  gunstige lig-

ging van dit terrein in dc onmiddellijk e nabijheid van een groot 
centrum der  stad, de eer  u voor tc stellen, aan de leden der 

j  voor te dragen, op dit terrein te stichten een 
Gebouw voor  Permanente Tentoonstelling van liouwartikelcn , 
Teekeningen enz., voorts bevattende een Vergaderzaal tot het 
houden der  vergaderingen van de , ccn bibliotheek, 
bestuurskamer, enz. 

e Commissie heeft naar de vaste gegevens, haar  door de 
grootte van het terrein verstrekt, het navolgende financieelc 
plan opgemaakt voor  stichting en exploitatie van het gebouw: 

t benoodigde kapitaal is als volgt: 
Voor  aankoop van het terrein ƒ 30,000 
Voor den bouw, naar  schatting  42,000 
l o ' , overdracht van terrein cn renteverlies 3,000 

T e zamen . . ƒ 75,000 
c Commissie stelt voor  deze som te vinden als volgt: 

bijdrag e der , bestaande in de opbrengst van den 
verkoop van haar  tegenwoordig huis, cn van effecten ƒ 10,000 

k a 60 "(, van ƒ 75,000 » 45,000 

Totaal . . . ƒ 55,000 
E r ontbreekt alzoo nog f 20.000 

t men daarbij  noodig te hebben 
voor  meubels eene som van  2,000 

dan is in totaal nog noodig . . . . ƒ 22,000 
welke som de Commissie voorstelt te vinden door  middel van 
eene 5 °/ 0 rentende leening, onder de leden tc plaatsen in aan-
deden van / 100, van welke lecning jaarlijk s een gedeelte 
afgelost wordt. 

Wat betreft het cijfer  van ƒ 42,000 voor den opbouw van 
het gebouw, dit is zeer  rui m genomen. Een voorloopig project, 
door de Commissie opgemaakt, heeft haar de overtuiging ge-
geven, dat wanneer het terrein zoodanig bebouwd wordt, dat 
de beganc-grondverdicping voor  tentoonstellingszalen is inge-
rich t — behalve natuurlij k de ruimt e voor  vestibule, trappen, 
enz. —, daaronder een sous-terrain voor  bergplaatsen is aan-
gebracht, en op de eerste verdieping, ter  volle breedte van 
het terrein cn ter  gedeeltelijke diepte daarvan bebouwd, zich 
de vergaderzaal bevindt met bibliotheek, bestuurskamer enz. 
en op een mansarde-verdieping dc woning van den concierge, 
het gebouw met een inhoud van 5000 a kan volstaan. e 
bouwkosten op f 42,000 stellende, geeft een prij s van ƒ 8 . 40 
per , die zeker  niet te laag kan genoemd worden, wanneer 
men overtuigd is, dat voor den bouw vele geschenken zullen 
worden aangeboden; er  zijn der  Commissie werkelij k reeds 
een paar  toezeggingen in dien zin gedaan. 

n de tentoonstellingszaal en tevens — maar voor een zeer 
klein gedeelte — in de vergaderzaal, kunnen als beschikbaar 
voor de exposanten worden aangenomen 150 l grondvlakte, 
en 160 ' wandvlakte, deze laatste slechts tot 2 . boven dc 
tafelvlakte. 

Word t de gemiddelde huur der  plaatsruimte zoodanig bere-
kend, dat per  jaar  betaald wordt een bedrag van ƒ 18 per » 
grondvlakt e en van ƒ 12 per , ; wandvlakte, dan wordt daar-
door een inkomen verzekerd van ƒ 2 7 00 -f- ƒ 1 9 20 — ƒ 4 6 2 0. 

Er zijn hier  slechts gemiddelde cijfer s aangenomen. Zoo zal 
b.v. de huur , voor een geheel jaar  aangegaan, voor een * 
grondvlakt e /20 a ƒ 21 kunnen bedragen , en voor  b.v. 2 maan-
den natuurlij k minder, stel ƒ 12. t voordecligste geval zal 
dus datgene zijn , waarbij  een zeker  aantal *  gedurende een 
zelfde jaar van exploitatie meermalen gedurende enkele maan-
den verhuurd kan worden. Nemen wij  alzoo een gemiddeld 
cijfer  als het bovengenoemde aan, dan stellen wij  dus zeker 
niet het gunstigste geval; het mag zelfs ongunstig genoemd 
worden. Een eenvoudige berekening leidt tot deze beschouwing. 

Wat dc exploitatie van het gebouw betreft, hieronder  volgt 
eene opsomming der  lasten met de daartegenover  staande 
baten, benevens een vergelijkin g tusschen den toestand van 
heden en dien, welke uit de stichting van een gebouw zal 
voortvloeien, met het oog op dc onkosten der , 
waarbij , zooals uit de opsomming der  cijfer s zal blijken , de 

j cn het gebouw niet als een onafscheidelijk ge-
heel zijn beschouwd. 

c lasten aan het nieuwe gebouw verbonden zijn als volgt: 
e van ƒ 4 5 , 0 00 a /'( , , . ƒ 3 1 50 

» » » 22.000 a 5" „  . . . , » 1100 
Uitlotin g dezer  laatste leening, voor het te jaar . . » 500 

j  moet in aanmerking genomen worden, dat 
naar  gelang de uitlotin g vordert , de post voor  renten 
vermindert) . 

Bezoldiging van een concierge, met vrij e woning . 
Schoonhouden der  lokalen 
bediende in dc lokalen 
Onderhoud van het gebouw 
Belasting, patent, enz 
Vuur , licht en water 
Assurantie 

e van verkochte effecten cn van het gebouw, 
tc zamen een kapitaal van ƒ 10,000 vormende, cn als 
bijdrag e der j in rekening gebracht, a 5'i 

Onvoorziene uitgaven 

Totaal . 
Tegenover  deze lasten staan de navolgende baten: 

650 
250 
300 

35° 
400 
500 
150 

500 
» 120 

7/ 7970 

1920 

150 

300 
300 

Verhuur van 150 1 grondvlakte A ƒ 18 ƒ 2700 
» » 160 * wandvlakte a » 12 
» > lokalen voor dc Afdeelings-vergadc-

ringen 
Verhuur van lokalen aan diversen, en voor  dc ten-

toonstelling van enkele werkstukken 
Entrees der  expositie 

, door de j tc betalen voor  dc door 
haar in gebruik te nemen ruimt e >» 2600 

Totaal . . . ƒ 7970 

Omtrent den post. welke hierboven is uitgetrokken voor 
huur , door de j te bepalen, dient het volgende te 
worden opgemerkt: 

e jaarlijksch e uitgaven voor het tegenwoordige gebouw 
zijn als volgt: 

e van het gebouw ƒ 100 
t is zeer  weinig, cn zal met het oog op den slechten 

toestand van het gebouw spoedig veel hooger  worden.) 
Bezoldiging van den huisbewaarder 
Belasting 
Assurantie 
Vuur , licht en water 
Bezoldiging voor  administratieve hulp 
Bode 
Voor kosten van huur van vergaderlokalen en ex 

positie, per  jaar ' » 350 

Totaal 

200 
So 
40 

180 
200 
240 

ƒ
Volgens opgave in de baten der  exploitatie, zou de 

j aan huur  moeten betalen in het te 
stichten gebouw ƒ 2600 

thans betaalt zij  » 1390 

zij  zoude dus meer  moeten betalen ƒ 1210 

j  moet in aanmerking genomen worden, dat op dc 
loopende begrootingen reeds een jaarlijksch e uitgave van 
ƒ 1000 wordt uitgetrokken voor  huur van betere lokaliteiten. 

t is naar  aanleiding van bovenstaand financieel plan, dat 
dc Commissie, overtuigd van het welslagen der  onderneming 
op dien grondslag, met vertrouwen in overweging geeft, uit -
voering aan het plan te geven. 

Nadat dc Secretaris het rapport had voorgelezen, werd 
dc gelegenheid tot het vragen naar  inlichtingen aan-
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geboden; dc heer n lag het financieel plan
nader  bloot cn daaruit bleek, dat het in dc bedoeling
van het voorstel ligt, cene hypotheek met annuïteiten 
te sluiten; vandaar de renteberekening ad 7 . 

e heer n gaf zijne bevreemding tc kennen, 
dat de naambriefjes der  inzenders van antwoorden op 
dc prijsvraag staande de vergadering werden geopend. 
Wat nu het voorstel tot stichting van een gebouw 
aangaat, dit is eene verrassing cn zijn voorstel strekte 
den brief in handen van het Bestuur te laten, om daar-
over met de Commissie te beraadslagen. Spreker 
stelde de vraag , of het terrein niet voor  eene meer 
billijk e som kan worden aangekocht; voorts blijf t het 
zijne meening, dat de geldmiddelen der j 
niet mogen betrokken worden in dc nieuwe onderne-
ming, die, in spijt van dc gunstige verwachtingen, zou 
kunnen tegenvallen. Spreker  wil geldelijke teleurstelling 
voor de j  voorkomen cn hecht daarom dc 
voorkeur aan eene subsidie, al moest deze tot ccn 
hoog bedrag worden uitgetrokken. 

e heer e , lid der  Commissie, gaf verslag 
van dc pogingen, in het werk gesteld om een goed 
bouwterrein tc bekomen; cr  waren vier  terreinen be-
schikbaar, waarvan dat naast n Stroucken ge-
kozen werd. 

e Voorzitter  had met genoegen vernomen, dat de 
denkbeelden op de sympathie des heeren n 
mochten aanspraak maken; erkennende, dat dc -
schappij  niet mag spcculeeren , trachtte spreker  aan te 
tooncn, dat de berekening niet op verkeerde voorstel-
lingen, maar op eerlijke cijfers berust. e risico is ge-
ring cn bestaat zelfs niet; mocht dc tentoonstelling niet 
slagen, dan zullen alleen dc leden, die uit liefde tot 
de zaak aandeel in dc gcldlccning genomen hebben, 
op de uitbetaling van rente moeten wachten. 

e heer n antwoordde, dat hij  bij  het bespre-
ken van het plan door  sympathie gedreven werd cn 
ook geen vrees heeft, dat ccn klein tekort ongedekt 
zou blijven. Naar  sprekers meening kon dc zaak tot 
ccn goed einde gebracht worden, als het Bestuur  aan-
sprakelijk wilde blijven. 

e Penningmeester, dc heer r  Bisdom, besprak 
de draagkracht der j  cn wees erop, dat dc 
geldmiddelen, zelfs in het zeer  ongunstige jaar 1882, 
zijn vooruitgegaan. t neemt niet weg, dat het voor-
stel van den heer , om het Bestuur de volle 
aansprakelijkheid tc geven, van zeer  ingrijpenden aard is. 

e heer  Van Etteger  uit Zutfen verklaarde zich tegen 
het plan der  Commissie; hij  was meer  ingenomen 
met liet denkbeeld eener  samensmelting van de -
schappij  met het t voor s en vermeende, 
dat dit door de stichting van een gebouw niet zal be-
vorderd worden. n het buitenland zijn tc dien op-
zichte voorbeelden aan te wijzen; spreker zal zich 
echter  bij  het voorstel neerleggen, nu de zaak zoo gunstig 
wordt voorgesteld. 

r  eenige leden werd de samenvoeging der -
schappij  met het t besproken, waarbij  de mee-
ningen sterk uiteenliepen en dikwerf lijnrecht tegenover 
elkander  stonden ; de discussie over  het voorstel betrof 
in hoofdzaak de verantwoordelijkheid van het Bestuur, 
die uit den aard der  zaak niet dan eene zedelijke kan 
zijn . Ten slotte werd het voorstel tot stichting van 
het gebouw met bijna algemeene stemmen aangenomen, 
want slechts enkele leden hielden zich buiten stemming, 
en één lid verklaarde zich tegen het geven der  hiertoe 
gevorderde machtiging aan het Bestuur. 

e Voorzitter  bedankte de leden der  Commissie voor 
dc moeite, die zij  zich gegeven hadden om deze zaak voor 
te bereiden en noodigde hen uit het Bestuur  ook verder 
behulpzaam te zijn, om de plans te verwezenlijken. t 

werd door de leden, ter  vergadering tegenwoordig, 
aangenomen. 

Alsnu kwam in behandeling het preadvies van het 
Bestuur in zake het reglement voor het uitschrijven 
van prijsvragen. t stuk werd ook in druk aan de 
leden rondgedeeld cn was van den volgenden inhoud: 

Naar aanleiding der  artikelen van den heer J. . n 
over  prijsvragen cn het preadvies der  Amsterdamsche Afdeeling, 
verklaar t het Bestuur der j  zich tegen het reglc-
mentccren van het uitschrijven van prijsvragen. 

Al s een leiddraad bij  het uitschrijven van prijsvragen geeft 
bet de navolgende bepalingen in overweging: 

i° . j  het programma van elke prijsvraa g moet medege-
deeld worden, welke architecten aan de mededinging kunnen 
deelnemen. 

2". Bij  prijsvragen voor  monumentale openbare gebouwen 
is het wcnschelijk. dat ook architecten uit het buitenland tot 
mededinging worden opgeroepen. 

3". t programma voor  elke prijsvraa g behoort door  min-
stens twee deskundigen te worden opgesteld. Zi j  moeten dc 
opgaven der  prijsuitschrijver s aan dc eischen van kunst en 
werkelijkhei d toetsen en die in onderling verband brengen. 

t programma moet door de samenstellers onderteckend wor-
den , en zoo mogelijk dc hoofdafmeting bevatten van de voor-
naamste der  verlangde lokalen, cene omschrijving van den 
aard van den bodem en de situatie. 

 Word t cene bouwsom opgegeven, dan moet deze strik t 
verbindend zijn voor  alle mededingers, en voortspruiten uit 
een volledige begrooting. e moeten bij  het programma 
de eenheidsprijzen der  materialen gevoegd worden. e be-
grooting, door de mededingers in te leveren, moet eene om-
schrijvin g bevatten van de afmetingen en van de hoeveelheden, 
welke verwerkt moeten worden. 

5". e uit tc loovcn prij s moet in geld zijn en bedragen: 
a. Voor dc schetsteekeningen 1 ' ; , der  bouwsom. 
b. Voor  volledige teekeningen op schaal van 1 a too of a 

200 1 ';, der  bouwsom. 
c. Voor  volledige teekeningen met details en uitgewerkte 

begrooting 2 % der  bouwsom. 
d. Voor  volledige teekeningen met details, uitgewerkte be-

grooting cn bestek, 2V2'; , der  bouwsom. 
Wcnschelijk is het, dat behalve den uitgeloofden prijs , eene 

som van rui m de helft van dien prij s bovendien voor  premien 
worde bestemd. 

e namen van dc leden der  Jury moeten bij  het uit -
schrijven van de prijsvraa g bekendgemaakt worden. Een der 
samenstellers van het programma moet deel uitmaken van de 
Jury . 

c Jury moet uit minstens dri e personen bestaan. 
7°. All e leden van deze Jury ontvangen restituti e van reis-

geld en onkosten. 
e samenstellers van het programma ontvangen een hono-

rarium , vooraf met dc prijsuitschrijver s overeen tc komen. 
e naar den prij s dingende ontwerpen worden met 

het rapport , dat bovendien aan eiken mededinger  in afschrift 
verstrekt wordt , gedurende eenige dagen tentoongesteld. 

9°. t rappor t moet eene inet redenen omkleede beoor-
deeling bevatten van alle ingezonden ontwerpen. 

e volle prij s kan, om overwegende redenen, aan het best 
gekeurde ontwerp onthouden worden. Zij n cr  prcmiCn uitge-
loofd, dan kunnen deze om overwegende redenen verdeeld, of 
niet toegestaan worden. 

e prijsuitschrijver s gedragen zich, wat dc toekenning van 
prijzen en premien aangaat, naar de voorlichtin g der  Jury . 

t met den prij s bekroonde ontwerp blijf t het eigendom 
der prijsuitschrijvers ; alle overigen blijven het eigendom der 
inzenders. 

to' . leder  ontwerp, dat bij  meerderheid van stemmen in 
strij d blijk t tc zijn met het programma, wordt van verdere 
mededinging uitgesloten. 

Ontwerpen, ingekomen na den termij n van inzending, blijven 
buiten beoordeeling, behalve wanneer  bewezen kan worden, 
dat de afzending geschied is vóór dien termijn . 

. c uitspraak der  Jury is onherroepelijk, geschiedt met 
meerderheid van stemmen, en wordt publiekgemaakt vóór 
dc tentoonstelling der  ontwerpen. 

Elk e mededinger, wiens werk beoordeeld is, is gehouden 
zich te onderwerpen aan de uitspraak der  Jury . 

e Juryleden mogen van geen mededingend antwoord, vóór 
dc beoordeeling, kennis dragen, en verbinden zich van dc 
prijsuitschrijver s geene andere opdracht, hoe ook genaamd, 
betreffende den wedstrijd te aanvaarden, dan wanneer  zulks 
geschied is in overleg en inet goedkeuring van den prijswinner . 

e heer n bekwam het woord cn bracht het 
Bestuur  dank voor het preadvies in een zaak, die 
terecht dc aandacht der  bouwkunstenaars trekt cn reeds 
meermalen aanleiding tot strij d heeft gegeven. Was 
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dit vóór twinti g jaren het geval bij  de prijsvraag voor 
het nationale monument, in den jongsten tij d heeft 
de besloten prijsvraag voor  den Schouwburg te -
terdam het bewijs geleverd, dat een programma goed 
geredigeerd moet zijn, om onaangenaamheden te voor-
komen. Spreker  volgde het preadvies van het Pestuur  en 
gaf bij  elk punt aan , welke meening hij was toegedaan. 

c heer  Van Etteger  deed het voorstel, het preadvies 
punt voor  punt te behandelen, waarop de heer n 
in bedenking gaf, het Pestuur  uit te noodigen zich in 
betrekking te stellen met de Commissie, die door  de 
Afdeeling Amsterdam benoemd werd om deze quacstie 
te onderzoeken, en ook den heeren Th. Sanders en 
W. C. van Goor, die over  de zaak de pen gevoerd 
en hunne belangstelling getoond hadden, te verzoeken 
aan eene nadere bespreking deel te nemen. 

e Voorzitter  antwoordde , dat de verschillen van 
meening niet groot waren cn alleen de benoeming 
van deskundigen voor  het opstellen van het programma 
en de samenstelling der  Jury tot uiteenloopende be-
schouwingen aanleiding gaven. Spreker  nam het denk-
beeld van den heer n over, zoodat een nader 
overleg kan worden tegemoetgezien. 

e Voorzitter  stelde den heer  A . Newnham, archi-
tect te , aan de vergadering voor, waarop ge-
noemde heer  het woord nam , om zijn dank te be-
tuigen voor  de benoeming der  heeren Vandenbergh 
en n tot eereleden der . e heer 
Newnham vond tevens aanleiding de verklarin g af te 
leggen, dat de quaestie omtrent het uitschrijven van 
prijsvragen ook in Frankrij k levendige belangstelling 
trekt en in de Architecten-vereeniging te l en 
bij de internationale tentoonstelling te Parijs besproken 
werd. n de hoofdstad van Frankrijk , waar  toen de 
zienswijze der  architecten van verschillende landen ver-
nomen werd, kwam men tot de overtuiging, dat de 
quaestie der  prijsvragen zeer  ingewikkeld is.  wed-
strij d in beperkten krin g is gevaarlijk en een alge-
meene mededinging trekt weinig meesters in het vak; 
om hieraan tegemoet te komen zou de prijsvraag zich 
eerst moeten bepalen tot het indienen van schetsen op 
kleine schaal, om daarna eene mededinging te openen 
tusschen de inzenders der  meest waardig gekeurde 
schetsen. t men dien mededingers de verplichting 
op, tegen betaling een uitgewerkt plan met een detail 
op groote schaal te leveren, dan wordt het doen eener 
goede keuze verzekerd en zou den ontwerper  van het 
best gekeurde plan de uitvoering kunnen worden opge-
dragen , onder  voorwaarde, dat het hem te betalen ho-
norarium wordt verminderd met de geldelijke toelage, 
die aan de mededingers op het nadere ontwerp moet 
worden uitbetaald. e regeling heeft de goede zijde, 
dat de uitvoerder  van het plan de denkbeelden zijner 
concurrenten kan raadplegen. e hoofdzaak blijf t ech-
ter, deze denkbeelden behoorlijk geformuleerd op het 
papier  te brengen en dit behoort alsnog tot de vrome 
wenschen. 

e woorden van den heer  Newnham werden toege-
juicht en de Voorzitter  bracht hem den dank der  Ver-
gadering. 

Op voorstel van den heer  Nieuwenhuis werd eene 
jaarlijksch e ondersteuning van ƒ 2 5, tot wederopzegging 
toe, verleend aan het op te richten m voor -
nijverheid te Utrecht; de som van  3000 voor  de op-
richtin g was bij  elkander  gebracht en de gemeente 
had een lokaal beschikbaar  gesteld, zoodat de oprich-
ting van deze zaak verzekerd schijnt. Over  het toestaan 
der subsidie had eene gedachtenwisseling plaats, waarbij 
de heer  Van n erop wees, dat door  het toestaan 
van dit verzoek de lasten zouden vermeerderen, daar 
soortgelijke verzoeken niet zouden uitblijven . 

Alvorens de vergadering te sluiten, verkreeg de heer 
n het woord: hij  noemde deze bijeenkomst een 

congres , daar  wij  in den tij d van congressen leven , die 
elkander  snel opvolgen. t zou eindigen met een 
lunch, die wij  te danken hebben aan de gastvrijheid 
der Amsterdamsche Afdeeling, om daarna de Tentoon-
stelling te bezoeken en aan den feestdisch plaats te 
nemen. Volgens spreker  behoorde daarbij  een vuur-
werk, dat hij  de vrijhei d zou nemen reeds nu af te ste-
ken. j wees daarbij  1". op de verbetering, die in het 
Bouwkundig Weekblad Xe. brengen is, op het vreemde van 
het onderscheid tusschen het officieel en het niet-officieel 
gedeelte, en eindelijk op het minder  gelukkige hoofd van 
het blad; 2". op tien aard der  bijeenkomsten, die een 
meer  wetenschappelijk karakter  moesten dragen, zoo-
als vroeger  het geval was en waarvan de Bouwkundige 
Bijdragen nut konden trekken , en 3". op de -
nationale Tentoonstelling te Amsterdam en meer  be-
paald op de inzendingen op het gebied der  bouwkunst. 

e brengende aan de Fransche en Belgische archi-
tecten , die het hunne hadden bijgebracht om de tentoon-
stelling te doen slagen, deed het hem leed de getuigenis 
te moeten afleggen , dat Nederland zeer  slecht ver-
tegenwoordigd was. Spreker  eindigde met den wensch, 
dat het Bestuur  der j  bij  de groote -
bouwtentoonstelling van 1884 krachtig zal optreden; 
hij heet de heeren Cramer en Veth, twee der  drie 
nieuwe bestuursleden, welkom en betreurt het, dat de 
heer  W. C. r  aan de bestuurstafel afwezig is. 

r  toch wordt hij  verhinderd hem toe te roepen: 
gij  hebt vroeger  het streven der j  gecri-
tiseerd, tracht thans die fouten te verbeteren. 

e Voorzitter  beantwoordde den heer . Aan 
deze mededeelingen ontleenen wij  het volgende: 

het hoofd van het weekblad zal weldra verbeterd 
worden, en het officieele gedeelte onderscheidt zich van 
het niet-officieele gedeelte daardoor, dat het eerste 
door  al de leden van de redactie is ingezien; 

de aard der  bijeenkomsten zou door  behandeling van 
wetenschappelijke onderwerpen voorzeker  winnen, maar 
de tij d wordt door  huishoudelijke onderwerpen grooten-
deels ingenomen, waarbij  nog komt, dat de architecten 
van den tegenwoordigen tij d meer  door  hun werken 
dan met de tong spreken; 

dat de architecten weinig lust gevoelen hunne wer-
ken op eene tentoonstelling te brengen, daar  er  weinig 
acht op geslagen wordt. 

e heer l nam den handschoen op voor  den 
heer , temeer  daar  het zeer  waarschijnlij k 
was, dat ambtsbezigheden hem verhinderden de ver-
gadering bij  te wonen; waarop de heer n tot 
antwoord gaf, dat het niet in zijne bedoeling lag iets 
onaangenaams te zeggen en hij  alleen de afwezigheid 
van den heer . betreurde. 

e Voorzitter  deelde ten slotte mede, dat de heer 
r  werkelijk door  ambtsbezigheden verhinderd 

was tegenwoordig te zijn. 
Ten slotte verkreeg de heer  Newnham het woord, 

om de ontvangst van bouwkunstige teekeningen op 
eene tentoonstelling te bespreken. t publiek ontvliedt 
die zalen, en de schuld daarvan ligt ten deele aan onze 
bescheidenheid.  beste middel om daarin verbe-
tering te brengen is, dat de architecten zich aansluiten 
en meer  naar  buiten werken. 

t de beste wenschen voor  de j  en 
hare leden sloot de Voorzitter  de vergadering. Allen 
vereenigden zich aan een lunch, om daarna voor 
een groot deel de Tentoonstelling te bezoeken en het 
middagmaal in de e e te ge-
bruiken. 
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T V A N . 
t t hield op g 2 October eene buitengewone 

vergadering, hoofdzakelijk met 't doel om den leden gelegenheid 
tc geven tot het bespreken der  voordracht, don 16 Augustus jl . 
te Amsterdam door  het li d J. W . Wclckcr  gehouden over  de 
verschillende ontwerpen voorde droogmaking van dc Zuiderzee; 
bij die vergadering had wegens het vergevorderd uur  dc ge-
legenheid ontbroken discussie tc voeren. 

Na opening der  vergadering door  den President, den heer 
J. F. W. Conrad, werden dc notulen der  laatste bijeenkomst 
vastgesteld en medcdeelingen gedaan betrekkelij k de boekerij 
cn den nieuw uit tc geven catalogus. Verder  deelde hij  mede, 
dat op e  cn Uitvoerhandel-Tentoon-
stelling aan de, door  dc afdeeling C te
gevestigde, Afdeeling van het t door  de internationale 
Jur y  gouden medaille was toegekend, met welke onderschei-
ding hij  uit naam van dc Vergadering de Afdeeling meende tc 
mogen gclukwcnschcn. 

t l i d C. . F. l'ost nam hierui t aanleiding om, in zijn 
hoedanigheid van li d cn president van dc Jury voor  de 17'' 
en lS''  klasse der  Tentoonstelling, waartoe ook de inzending 
der afdeeling e behoort, te doen uitkomen 
hoe willekeuri g in vele opzichten door  de internationale Jury 
met tic bekroningen was tc werk gegaan. e inzendingen 
waren verdeeld in rui m 50 klassen, voor  elke waarvan een 
Jur y was benoemd: aan het hoofd stond dc internationale Jury . 

t verschil in beiden was hierin gelegen, dat de y 
belast was met het onderzoeken en het doen van voorstellen 
tot bekroning, terwij l  internationale Jury  bekroningen 
toewees. Er  is gehandeld in strij d met het Jury-reglcmcnt, 
dat pertinent voorschrijf t dat dc processen-verbaal tier -
jury' s zullen worden gepubliceerd. r  evenwel deze publi -
catie achterwege te laten, laadt tic internationale Jury dc 
aansprakelijkheid tier  toegewezen bekroningen op de . 

n kwam  heer  l'ost, ook in het belang van
goeden naam der  medeleden zijner Jury . op. 

Twee wijzigingen, door  de internationale Jury in dc voor-
stellen der  17' en 18' y gebracht, kwamen meer 
bepaald ter  sprake. 

n dc eerste plaats is geen bekroning voorgesteld voor  een 
inzending '17c kl . n u . 3 van den catalogus) van een photographic 
door  den hoofdingenieur  J. A . A . Wajdorp , om de
en hoogst natuurlijk e reden, dat deze inzending niet heeft 
plaats  de bedoelde photographic niet op de tentoon-
stelling aanwezig was. Nochtans is door  de internationale Jury 
aan deze ontbrekende inzending dc zilveren medaille toegekend. 

n tweede wijzigin g betrof een inzending van den heer 
J. A . de Gelder, een gekleurde plaat. photngraph ieën cn teeke-
ningen van dc haven van k (17c kl . n*. 2). e 

y meende dat deze inzending technische waartic miste. 
e technische waarde toch van de haven van k 

is gelegen in de plaatsbepaling cn in het overwinnen van de 
moeilijkheden, veroorzaakt door  een wecken bodem ondereen 
deel van  havenhoofden. 

c inzending gaf noch van het een noch van het'ander  eenig 
denkbeeld. Trouwens aan geen van beiden heeft de heer  J. A . 
de Gelder  eenig deel gehad. t eerste technische bezwaar 
is opgelost door  eene Commissie buiten den heer e (leider 
e n d e tweede moeilijkheid is reeds voorzien en overwonnen 
en ue

door  den ontwerper  van de haven, den ingenieur  J. G. C 

von . 
e photographiecn hebben betrekking op bijzaken en geven 

van de haven als zoodanig geen denkbeeld. Zi j stellen bagger-
molens voor, in Europa gemaakt, ccn rots boor  voor  het ont-
ginnen van steenen. woningen van het personeel, de bureau's 
van de , ateliers cn smederijen, een brugwachters-
woning nabij  tie haven, een heiligen boom en tlcrgelijken . 

Ook de teekeningen hebben niet zoozeer  betrekking op de 
haven, als wel op hetgeen na voltooiing van dc haven moet 
worden aangebracht om haar  te exploitecren, als: magazijnen, 
loodsen van hoogst eenvoudige samenstelling, langs Schaven 
op te richten, woningen voor  dienstdoend ocrsonecl, enz. 

r  deze inzending geen bouwkundige waarde bezit, 
meende de v toch dat haar  eenige bekroning niet 
mocht onthouden worden, daar  deze inzending door  dc keurige 
uitvoerin g en haar  net voorkomen veel bijdraagt tot versiering 
van dc e Afdeeling. e photographiecn zijn allerliefst 
gevat in uniform e lijstje s en grocpecren zich om d e gekleurde 
plaat, die een vol d'oiscau van de haven vertoont. 

Enkele juryleden meenden een bronzen medaille te mogen 
toekennen, anderen achtten voor  deze inzending een eervolle 
vermelding voldoende. Toch is door  de y een bronzen 
medaille voorgesteld. c internationale Jury heeft dit voorstel 
gewijzigd in dc hoogst bestaande bekroning: hei cerediploma. 

Tegenover  dc leden van het t van s en 
vooral tegenover  de e ingenieurs wenschte de heer  Post 
de verdenking tc ontgaan, dat hij  en dc medeleden van de 
17e cn 18e y slordig en gewetenloos zouden zijn te 
werk gegaan in een arbeid van vertrouwen, hun door  de 
Nederlandsche en andere n opgedragen en pro-deo, 

geheel ter  liefde van de zaak, met opoffering van veel ti jde n 

inspanning uitgevoerd. 
j drong er  daarom op aan, dat in dc notulen van de -

stituuts-vergadering vermeld zouden worden de bekroningen, 
zooals zij  door  de y zijn voorgesteld 

e zijn , voor  zooverre Nederland cn dc Nederlandsche -

loniën betreft: 
Afdeeling ö van het t van , gou-

den medaille; J. A . dc Gelder, bronzen medaille; afdeeling 
publ. werken  zilveren medaille; , J. Verdam, bron-
zen medaille; hoofd-inspecteur  van de post- en telegraafkan-
toren in , zilveren medaille; idem, gouden medaille; A . 
C. . eervolle vermelding; Topografisch bureau, bronzen 
medaille; kadastrale dienst, bronzen medaille; terwij l in den 
catalogus voorkomen, ,maar  op de Tentoonstelling ontbreken 
de volgende inzendingen: J. A . A. Waldorp , ccn photographic; 
C. Gast, openbare werken inAt jeh ; Car l u , s 
Palcmbang. 

e heer  l'ost deelde nog mede, dat in tic voorstellen der 
y tot bekroning van buitcnlantlschc inzenders door 

de internationale Jury geen wijzigingen zijn gebracht. 
Alleen is aan die voorstellen toegevoegd dc bekroning van 

het Gouvernement Victori a met ccn gouden medaille. 
e toevoeging mag wel verbazing wekken, want uit den 

catalogus van inzendingen door  den Staat Victori a op dc Am -
sterdamsche tentoonstelling blijkt , dat noch dit Gouvernement 
noch particulieren eenige inzending hebben gedaan, behoorende 
tot tic 17e of 18e klasse. 

e commissarissen van het Gouvernement Victori a bevesti-
gen de nauwkeurigheid van den catalogus in deze. 

Een herhaling alzoo van de bekroning van den heer  Waldor p 
voor  een niet-bestaandc inzending. 

e heer  l'ost rekent zich cn de medeleden zijner Jury alleen 
aansprakelijk voor  dc bekroningen, zooals ze door  hen zijn 
voorgesteld en acht de daarin door  dc internationale Jury 
gebrachte wijzigingen onbillij k en onrechtvaardig. 

e Voorzitter  vermeldde de verschillende ingekomen stukken, 
en (leed daarbij  opgave of ze in handen eener  Commissie ge-
steld dan wel voor  plaatsing als bijlage der  notulen bestemd 
waren. Wat het verder  aangaat, ontleenen wij 
het volgende aan het  voor Zuid-Holland en 's-llra-
venhage: 

Over de voordracht door  het lid Wclckcr . betreffende de 
Zuiderzee, werd het eerst het woord gevoerd door  het li d . 
J. . Amcrsfoordt , die in een uitvoerige rede. door  talrijk e 
bas-relief- en andere kaarten toegelicht, opkwam tegen  ver-
oordeclcnde wijze , waarop genoemd li d zich over  dc dilettanten 
had uitgelaten, voorts de plannen van het li d A . n 
heer  J.  besprak, welke  den heer  Welcker 
met stilzwijgen waren  en historische beschou-
wingen leverde betreffende verschillende andere plans tot 
geheele droogmaking van de Zuiderzee Ten slotte wenschte 
hij , dat dit gewichtig vraagstuk zou worden levendig gehouden 
cn dat dc d van Bestuur  nimmer de droogmaking der 
Zuiderzee uit het oog zou verliezen, maar  telken jar e bij  het 
verslag uitdrukkelij k zou constateeren, hoeveel de zaak was 
vooruitgegaan. 

t li d Wclckcr  kwam in vele opzichten tegen het gespro-
kene op, cn stelde nogmaals het standpunt in het licht , dat 
hij , overeenkomstig de hem gedane opdracht, had ingenomen, 
toen hij  in dc vorige vergadering een vergelijkend overzicht 
had gegeven van dc voornaamste ontwerpen. welke achtereen-
volgens voor  dc droogmaking van dc Zuiderzee zijn openbaar 
gemaakt, dat is de Zuiderzee, zoo als tegenwoordig elk -
lander  die begrijpt , en dan begint dc geschiedenis tier  droog-
lanttcr  tuc ocgnjpi, en uau uogu*»
making met 1  en niet vroeger. j  kwam voorts optogen 
hetgeen door  den vorigen spreker  met betrekking tot dc dilet-
tanten was gezegd, waaromtrent hij  zich nader  verklaarde, 
terwij l hij  ook nog bestreed het  van het indijke n 
van het noordelijk gedeelte der  Zuiderzee. 

e heer  J. G. Jager  deelde eenige bijzonderheden mede be-
treffende den heer , wiens naam aan het eerst door 
het li d Wclckcr  besproken plan, met dien van Fatldegon, ver-
bonden was. 

e heer  A . Gorter  naar  aanleiding van hetgeen inde 
gehouden discussie met betrekking tot Friesland was gezegd, 
uitkomen, dat deze provincie niet had stilgezeten met betrek-
kin g tot de bevestiging van haar  kusten, maar  millioenen daar-
aan had te koste gelegd. 

e heer  A . t trad in uitvoerige beschouwingen, op welke 
wijze naar  zijn mcening het vraagstuk zou zijn op te lossen cn 
waarschuwde ertegen, dat dc Staat ten twectlcmale dc proef 
zou nemen, deze belangrijk e onderneming in handen te geven 
van eene particulier e , j  geloofde ook niet, dat 
dit zou gebeuren; en als dan de Staat dc zaak zelf in handen 
nam, op welk standpunt moest hij  zich dan plaatsen? Niet op 
het standpunt van den ingenieur  alleen: wel degelijk moesten 
hier  ook dc maatschappelijke, j a staatkundige overwegingen 
gelden. e slotsom zijner beschouwingen was deze: 1". het 
vraagstuk moet een nieuw onderzoek ondergaan uit een maat-
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schappelijk en staatkundig oogpunt;
ccn nieuw onderzoek moet van Staatswege 
worden ingesteld, of het niet mogelijk is 
den e vrij e  tc bezorgen langs 
Amsterdam;  een speciaal onderzoek 
van technischen aard moet plaats hebben 
voor de droogmaking der  Zuiderzee;
geen concessie moet worden verleend. 

Na de pauze verkreeg dc heer . A . Wit -
top g het woord cn schaarde zich aan 
dc zijde van de verdedigers der  dilettanten. 

j kwam op tegen verschillende uitdruk -
kingen, die het lid Welckor in zijn voor-
dracht , zoo ten aanzien van g 
en Faddcgon, als ten aanzien van den heer 
A . lium a had gebezigd. j  trad voorts in 
eenige beschouwingen, op welke wijze naar 
zijne mecning dc zaak totstand zou kunnen 
worden gebracht. 

Nadat nog het li d Amcrsfoordt in eenige 
beschouwingen was getreden over  de waarde 
der gronden in het noordelijk gedeelte der 
Zuiderzee, drong hij  opnieuw erop aan, 
dat de d van Bestuur  de zaak levendig 
zou houden. 

e heer  Jager  meende dat dit beter  zou 
geschieden, wanneer men hier in het -
stituut zich aansloot aan den heer  Buma, 
die een nieuw onderzoek wilde. j  maakte 
van deze gelegenheid gebruik om, in het 
voorbijgaan, mede te deelen, dat met be-
trekkin g tot sprekers concessie-aanvraag 
voor een kanaal van Amsterdam door de 
Geldcrschc Vallei , in aansluiting met het 
Noordzeekanaal, do tegenwoordige r 
zich bereid had verklaard , de gedane voor-
stellen, d>ch op gewijzigden grondslag, 
in overweging tc nemen. 

e President verzette zich op verschil-
lende gronden tegen het door het lid J.'lger 
voorgestelde, dat het t zich zou 
verklaren door  zich bij  den heer n 
te sluiten. 

Op voorstel van het raadslid G. van 
n werd besloten, onder  dankbetuiging 

aan het li d Welcker  voor dc waardige 
wijze, waarop hij  zich in dc vorige ver-
gadering van de hem gedane opdracht had 
gekweten, over tc gaan tot de behandeling 
van dc nog aan de orde zijnde onderwerpen. 

Wegens hot vergevorderd uur  zag de heer 
. , die had willen spreken over  een 

ontwerp tot indijkinge n droogmaking van 
het e p en dc Goudzee, van 
het woord aften behoeve van het li d Corn, 
de Groot , die, ter  voldoening aan een door 
den President aan hem gedane uitnoodi-
ging, zeer  uitvoerige mededeelingen deed 
naar  aanleiding van de uitbarstin g van 
den vulkaan a ) in Straat 
Soenda. Spreker  trad in zijn voordracht, 
die door tal van belangrijk e teekeningen 
werd toegelicht, in uitvoerige beschouwin-
gen, zoo van geologischen als van histori -
schen aard, met betrekking tot de vul-
kanen cn haar  uitbarstingen en stond meer 
bepaaldelijk stil bij  een geweldige uitbar -
sting, welke in  in ë 
had plaats gehad. 

Ten slotte deelde dc Secretaris namens 
het li d P. Crans mede, dat aan den heer 

n s concessie is verleend 
voor den aanleg tusschen m en Am -
sterdam van een tclephonisch-tclegrafi-
schc lijn ; dat, zoodra deze gereed zal zijn , 
daarmede proeven zullen worden genomen 
en dat aan de leden, die zich daartoe bij 
hem, Secretaris aanmelden, de gelegenheid 
zal worden verschaft die proeven bij  te 
wonen. 

T e ongeveer  vier  uren sloot de President, 
onder  dankzegging aan dc leden, de ver-
gadering. 

. &  J. , 

 ü .,,.„„,,,„„,, 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
EE A (hoogste onderscheiding). 

Bickerstraat 
. 

Ï
ZJ Y & ,  SS 
f BOC  Frères, E 

, S & E £ 
vn

 2 
Oostzecdjjk 248,

. 
Op den 16*-"  October  zal door  B E -

N van het  tol Onder-
wijs van Blinden, te Amsterdam, worden aan-
besteed in het

t Bouwen van een T 
voor  100 , aan de Ver 
lengde Vossiusstraat. 

Teekeningen en inlichtingen worden ver-
strekt door de Architecten G. .  k 
A. . Adres: Plantage -
laan 78. 

Aanwjjzin g in loco Woensdag 10 October, 
van. 10';, uur. 

Bestekken verkrijgbaa r tl ƒ 3 .— bii de 
n N k , Papen-

markt , van af Zaterdag li October. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t ,

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

, 

Centrifugaal pompen en Stoomheijen 
T E F en TE . 

 ét

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor * e
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
a-raphic voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  Toor . -
kere, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toege?.onden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

n van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

Gr. J . . 

Straat- en . 
S van 

 zullen op g 18 October 
1883, namiddags 2 uur, in het openbaar  ten 

e der  Gemeente aanbesteden: 

t egaliseeren, ophoogen, be-
straten, rioleeren enz. van eenige 
projectstraten aan den -
singel, benevens het maken van 
eene houten schooling langs de 

t b\j  de Am-
sterdamsche Poort. 

g ƒ 10.600. 
Bestek en voorwaarden liggen ter  inzage 

op de tlemeente-Secretarie op alle werkdagen 
van 10—4 uur. 

Plaatseljjke aanwjjzing op Vrijdag róór de 
besteding, des morgens ten 11 uur, door den 
Architect over de werken en gebouwen der 
Gemeente, bjj  wien tevens tusschen den dag 
der aanwjjsing en dien der  besteding, des mor-
gens tusschen 'J en 10 ure, de noodige inlich -
tingen zjjn te verkrijgen aan zijn kantoor, 

t 2. 
Haarlem, 3 October 1883. 

Burgemeester en Weihouders voornoemd, 
E A. . 

Be Secretaris. 
.1. S . 

 en S der 
Gemeente A  zullen op g 
15 October 1883, te 12 uur  des middags, 
op het , in het openbaar en bjj 
enkele inschrijvin g doen aanbesteden: 

A. t leveren en stellen van de 
vereischte ijzerwerken mettoe-
behooren voor  de privaatinrich -
tingen, volgens het -
sel, in de in aanbouw zijnde 
Openbare e School 2e 
klasse, in de Govert Flinckstraat 
op den hoek van de Sweelinck-
straat. 

B. t verbouwen van de Burger 
- en Avondschool in de Wes-

terstraat tot Ambachtsschool. 
C. a. t vernieuwen van af de 

Waterstoven en tevens verbroe-
den van de Vaste n Brug 
No. 98 over  de Passeerdergracht 
aan de . 

b. t geheel vernieuwen en te-
vens verbroeden van de Vaste 

n Brug No. 99 over de 
t voor de Pas-

seerderstraat. 
Beiden met de leverantie van alle 

daartoe noodige materialen. 
e Voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 

uitsluitend te verkrjjge n ter j dei 
gemeente tegen betaling van /1.15 voor de 
sub A (met teekening), ƒ 1.10 voorde sub/( 
(met teekening) en ƒ 0 . 29 voor de sub C 
genoemden. 

n worden gegeven ten kantore 
van denStads-Architect, r  N°. 101, des 
ochtends van 10—12 uren. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, V A N . 

 October 1883.  Secretarie, 
E . 

P H O T O - L I T H O G R A P H IE. 
. , Architecten, Bouwkundigen cn verdere belanghebbenden worden attent 

gemaakt, dat het procédé van bovengenoemde firma de schoonste gelegenheid aanbiedt, 
in weinige dagen een aantal teekeningen te reproduceren, die volkomen en met de meeste 
uistheid aan de originelen geljjk zjjn . 

n worden op franco aanvrage toegezonden door 

A l f f l f f i k . . 

6 Oct. 1883. E . 379 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- cn E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bq groote en kleine partijen. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . Oresden. . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming & Ventilatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beate 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Waseh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

Geldersch-Overijselsche 

G 
op Zaterdag den 27 October  1883, des mid-

dags ten twaalf ure. in de Sociëteit l 
"  te  van: 

Bestek N" . 19. 
Grond- en n ten be-

hoeve van het gedeelte lokaal-
spoorweg van af de grens tus-
schen de gemeenten Aalten en 
Varsse veld tot en met het station 

. e circa 16,3 
kilometer). 

Bestek N" . 21. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station . 
Bestek N" . 22. 

Gebouwen en inrichtingen op het 
station Terborg. 

Bestek N" . 23. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station Varsseveld. 
Voor elk bestek kan afzonderlijk worden 

ingeschreven en moet een afzonderlijk in-
schrijvingsbilje t worden ingeleverd. 

e inschrijvingsbiljetten moeten uiterlij k 
één uur  vóór de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswjjk . 

n worden gegeven op het ge-
melde bureau, alwaar tevens de bestekken 
met bjjbchooren op franco aanvrage en tegen 
betaling van: 

ƒ3.— voor  bestek No. 19 en ƒ 0 voor 
elk der  bestekken No. 21, 22 en 23, ver-
krijgbaa r  zjjn . 

Winterswijk, den 89 September 1883. 

i n i i m i L i i i i 

, 

-
en andere 

N 

voor , N 

S , ens. 

, 

Ü 
doorstaan sterken druk . zijn vri j  van hrenk, 

onverslijtbaar  en vri j van oxidatie, 
slechte warmtegeleiders, zeer  ligt, 

vriezen niet  zijn goedkoop, 
geschikt tot alle doeleinden, 

 flaw-eat
bij N & C". Achteroosteinde, Amsterdam. 

Aanbesteding. 
B o v e n b o u w - B r u g . 

S van 
 zullen op g den 11 October 

1883, namiddags 2 uur , in het openbaar  ten 
e der  Gemeente aanbesteden: 

t maken, leveren en monteeren 
van den bovenbouw eener  ijze-
ren draaibrug met leuningen enz. 
over het Spaarne b\j  de e 
Vrouwesteeg. 

g ƒ 22.000. 
Bestek en Voorwaarden, alsmede de teeke-

ningen liggen op alle werkdagen van 10—4 uur 
ter  inzage op de Gemeente-Secretarie, waar 
van het bestek en voorwaarden gedrukte 
exemplaren, tegen betaling van ƒ 0.50 per 
stuk, verkrijgbaa r  zjjn . 

Aan het Bureau van gemeentewerken -
ningstraat n°. 2) zjjn , zoover de voorraad 
strekt, exemplaren van de teekening te ver-
krijgen , tegen betaling van ƒ 1 . 50 per  stuk. 

e plaatseljjkeaanwjjzingge8chiedt Vrjjdag s 
vóór de besteding, des morgens ten 10 uur , 
door den Architect over de werken en ge-
bouwen der  Gemeente, ten wiens kantore, 
tusschen den dag der  aanwjjzing en dien der 
besteding, des morgens tusschen 9 en 10 uur 
de noodige inlichtingen zjjn te verkrjjgen . 

Haarlem, 21 September 18S3. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
E. A . . 

 Secretaris, 
J . S . 

Bj j  eene op den 9 Juli 1883 te
 in tegenwoordigheid van . . 

Burgemeester en Wethouders en de n 
van het Brand-College, zoomede . . Brand-
meesters van g ad Zaan gehouden be-
proeving van TWE E N 
i Zuig- en Perspompen) geleverd door  den 

r  A . . V A N , fabrikan t te 
Heiligerlee, nabij  Winschoten, is den onder-
geteekenden gebleken, dat die brandspuiten 
op 200 a 210 r alstand een nog zeer 
krachtigen waterstraal van 17 . werpen. 

e uitkomst was des te verrassender, 
daar  volgens beweren van bevoegde deskun-
digen een dergeljik resultaat niet verder, 
dan op een afstand van 75 r verkregen 
wordt . (Zie hierover.1. C. S 

, bladzjjde 4-7.) 
Aan de betuiging van onze hooge inge-

nomenheid met het fabrikaat des n 
V A N , paren wjj  gaarne een woord 
van hulde, en met te meer  ingenomenheid 
nu het een product onzer  vaderlandsche 
nijverheid geldt. 

Amersfoort, (  September 1883. 
Hel Bestuur der Amersfoorlsche 

 Brandweer, 
B. A . V A N , 

Opper Brandmeester. 
E , 

Brandmeester. 
S. , 

adj. Onder- Braudin. 
. E . V A N N

Jur// Onder- Hrandmeesters. 
 VA N , 

Onder-Brandmeester. 

van 

45.000 v lakke , 
franco aan wal te '.« Bosch. 

Franco aanbiedingen met monster  worden 
vóór 11 October  1S83 ingewacht by den
Gemeente-architect J. . NABB E aldaar. 

Bij P. A , te Arnhem, is verschenen de  aflevering van: 

Beknopt Practise!* k 
B 

e en , 
. F . . 

 aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, le Helft. 

e uitgave gesohiedt bij  inteekening in ongeveer 10 afleveringen a ƒ1.20. 
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1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d" \ 3dc» en 4dl"  graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N on Stalen 

N 
- en , enz. 

FABRIEK VAN TERRA-COTTA BOUWORNEMENT 
(in verschillende kleuren). 

Sedert 1835 gevestigd te Zeist. Bekroond niet diverse . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN VAN VAL DE TRAVERS, 

Beltweg N" . 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 

. G. S C . . , Beekstraat F. 69, te Arnhem. 
/ e  W. PATON

Bedekkingen enz. gelieve men zich 
SO, Amsterdam, of by den r 

AVENU E  27. 
Vertegenwoordigen der  Ceramiek 

Cementtegelfabriek 

Verders specialiteit in: 
n - en Fabrieksramen. 
n en n . 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billijke r en bet 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en

x V  1 

»  W u i lm 
 r 

ff N 
Vraaul Catalou. 

. 

Tan der 
Galv. op 

) 

op aanvraag 
l.nsanges , 

n linken, 
l ZijlX'kl. , 

n (iebouwen, 
(iegalv. n 

Emmers, Tobben, 
(üelers, enz. enz. 

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids- | Niet aangrueien-

. . . | de en roestwe-
Eoosterijzers. rende Verven. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter be 
vordering der  Bouwkunst in 1S82; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

W - . 

S van 
HA A til  zullen op g den 11 October 
1883. namiddags 2 uur, in het openbaar  ten 

e der  gemeente aanbesteden: 
t maken en daarstellen van 
den onderbouw voor  eene -
ren g met toebehooren 
over  het Spaarne. ter  vervanging 
van de bestaande lange brug; 
benevens het maken van den 
onder- en bovenbouw eener 
vaste brug over  do Singelgracht 
bij  de Turfmark t te . 

g f 78000. 
Bestek en voorwaarden alsmede de teeke-

ningen liggen op alle werkdagen van 10 tot 
4 uur  ter  inzage op de Gemeente-Secretarie, 
waar van hel- bestek en de voorwaarden 
gedrukte exeinpl'.reii tegen betaling van 
ƒ 0 . 50 per  stuk verkrjjgbaa r  zjjn . 

Voor  zoover de voorraad strikt , zjjn stel-
len van teekeningen te verkrjjge n aan het 
Bureau van Gemeentewerken t 
2) tegen betaling van f'A  per  stel. 

e plaatseljjke aanwjjzing geschiedt Vrij -
dags voor de besteding, des morgens ten iO 
ure , door  den Architect over de werken en 
gebouwen der  gemeente , ten wiens kantore 
tusseh n den dag der  aanwjjzing en dien der 
besteding, des morgens tusschen  en 10 uur , 
de noodige inlichtingen zijn te verkrjjgen . 

linrgenieexter en Wethouderx tan Haarlem, 
Haarlem, E . A. . 

20 Sept. 1SS3. lie Secretarie, 
.1. S . 

Wj j  maken heeren Architecten, s enz. opmerkzaam op de Tentoonstellings-
étalage te Amsterdam van de Firm a . S to d 

met en zonder  inwendige houtbekleeding. 

f en N van gegolfd . 

Toegepast door  de n , de e Tramweg-
, de n Architecten .1. A.  te l)-lft,  te  enz. 

Generaal-Agenten: E. &  P. , s te . 
Voorts bevelen wjj  nog aan: 

(bekroond met a te Amxterdam 18S2). 
- en andere S met inwendige luchtverwarining . 

Bj j P. A QUENT, te Arnhem, is verschenen de tiende aflevering van: 

Geschiedenis van de n 
n der  Architectuur , 

Hoogleeraar voor de Houwkunst aan de  School, te

t omstreeks 700 in den tekst gedrukte figuren en G staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk . 

e uitgave geschiedt bij  inteekening in 12 afleveringen a ƒ 1.75. 

. 
e aandacht wordt gevestigd op de voor-

waarden waarop eenige , te we-
ten één hoböist, één eerste piston, en 
één C-tuba-blazer  kunnen worden C i E -

T als Sergeant bjj  het s 
Stafmuzikanten te B i i t av i o . Zj j  zjjn 
omschreven in de Nederlandxche Staatscourant 
van 18 September  18SU, waarvan afdrukken 
kosteloos zün te bekomen bjj  het -
ment van . 

t bij 6. W. van de Wiel &  C"., te . 

E G N" . 41. G 13 OCTOBE  1883. 

ÉEL 1111111111111  i ~ i Ui t 1 Vh&mS  *" * in\mW*

r  F. W. V A N T JGz. 
Bureau der e van Architectur a et Amieitia: JAN , 

C. . S S en A. \V. . 
Stukken \ r bet Genootschap, de e betrefiende, te adresseeren 

aan den r  C. . , Prinsengracht 851 le Amster-
dam , en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r  'Pu. G. S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiün aan bet Bureau van  Opmerker, 

l N" . 28 te Arnhem, 

AV.'W. 

T f2.2$ per  maanden ofwel zes gulden per  jaar  bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  Bet buitenland 

ƒ 7.50 en Nederlandsch-lndiC f 9.—, bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnotntner, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent |)cr  plaat. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
i" . dat de 81 i c vergadering zal plaats hebben op 

Woensdag den 17°"  October a. s. in het lokaal van 
het Genootschap. 

e agenda voor  die vergadering is: 
ei. n van het Bestuur: 

e van nieuwe leden. 
c. Bijdrage van den heer  W. J. Vuyk over  het or-

nement; 

2". dat zij , die aandeden wenschen te hebben van 
het renteloos voorschot voor de stichting van een Ge-
nootschaps-bibliotheek, zich daartoe kunnen aanmel-
den bij  den Penningmeester. 

Voorts dat zij , die na 1"  October  lid worden van 
het Genootschap, de verschenen nommers van het or-
gaan ontvangen van i ° October af. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) E E N . 
door 

e e treedt in n eerst betrek-
kelij k laat op. t was voornamelijk de profaanbouw, 
die door  haar  beheerscht werd, doch haar  invloed deed 
zich eerst langzamerhand gelden. e burchten en dc 
vorstelijke huizingen, waarbij  zij  met voorliefde werd 
toegepast, behielden langen tij d dc middeleeuwsche 
hoofdvormen, en in het ornement vindt men vaak een 
mengsel van elementen, aan de verschillende perioden 
der Gothiek ontleend, waarbij  dan enkele meer -
aansche motieven gevoegd werden. 

 slot Frederiksborg, door g Erederik
van 1560—1570 gebouwd, kan slechts betrekkelijk -
naissance genoemd worden. Sommige dcelen daarvan, 
b. v. de topgevels , zijn nog geheel Gothisch. t 
schijnt dat het slot , op Seeland, aan de 
ingang van de Sond, en het slot Oranienborg, bekend 

door  het verblij f van Tycho Brahé en gebouwd op het 
in dc Sond gelegen eiland , de eersten zijn ge-
weest waar  de , al was het maar  als deco-
ratie , toegepast werd. 

t slot , welks bouwmeester  onbekend 
is, werd in 1574 begonnen. Oranienborg, in 1576 
aangevangen , is gebouwd door s van Steenwinkel, 
een bouwmeester  van e afkomst, die met 
zijn nakomelingen een grooten invloed op de e 
bouwkunst heeft uitgeoefend. Vooral onder  de regee-
rin g van Christiaan V is dit tc bespeuren. e vorst, 
die veel met de bouwkunst ophad, deed haar tot een 
bloei komen, dien ze in n na de 12"  eeuw 
niet meer  gekend had. 

e hoofdwerken uit den tij d van Christiaan V zijn 
het nieuwe Frederiksborg, in 1602 gebouwd, en een 
der prachtigste vorstelijke verblijven, die men ergens 
vinden kan; , in 1614 begonnen; dc Beurs 
te , van 1620; de koninklijk e grafkapel 
in e (1614), en de Trinitatis - en Zeemanskerken 
te . 

e gebouwen uit dien tij d zijn allen uit bak- en 
bergsteen opgetrokken. Wat men bij  alle -
gebouwen, zelfs bij  die uit de meest schitterende -
liaansche tijdperken, opmerkt, dat namelijk de klassieke 
vormen meer tot uiterlij k prachtvertoon dienen, dan 
wel logisch uit dc constructie voortvloeien , kan men 
vooral ook bij  de e e bespeuren. 

e burchten met hun vele torens, hooge spitsen, 
wenteltrappen en uitbouwen van allerlei aard, hebben 
iets eigenaardigs; het zijn als 't ware kinderen van 
de middeleeuwen , die een ander  gewaad hebben aan-
getrokken. Vooral bij  den kerkbouw worden de spits-
bogen nog vaak gebruikt. 

e e n passen uitstekend 
bij  hunne omgeving, en zij  hebben een sterksprekend 
Noordsch karakter. n zuidelijke streken zouden zij 
niet thuis behooren. t meer geslotene , het huiselijke, 

's Cl 
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het gemoedelijke van het inwendige, en het kloeke en 
fantastische van het uitwendige drukt het e 
volkskarakter  uitstekend uit. A l heeft de stijl niet in 

n haar  karakter  gekregen, hij  is toch zoo-
danig inheemsch geworden, dat men met het volste 
recht van een n stijl "  spreken mag. 

n was in den regel zeer  gelukkig in de keuze 
van het terrein, dat de architectuur  bijzonder  voordeelig 
doet uitkomen. g staat op een uitspringende 
punt in de Sond, Erederiksborg bij  een klein meer, 
tusschen hoog geboomte, g in een park bij 
de hoofdstad, de Beurs tusschen de haven en het kanaal. 

e compositie, de verhouding tusschen de verdie-
pingen , de omlijstingen van deuren en vensters geven 
blij k van een fijn  gevoel en een geoefenden blik . e 
détails zijn meestal meer  verrassend dan fraai. e klas-
sieke vormen zijn niet altij d voldoende begrepen, en 
worden dikwijl s slechts als maskeradepak gebruikt. 

e e heeft op haar  lange reis van het 
Zuiden naar  het Noorden vele niet klassieke elementen 
in zich opgenomen, en deze op de meest willekeurige 
wijze door  elkander  gemengd. Zij  vindt langzamerhand 
steeds meer  en meer  behagen in de gekrulde vormen, 
die de juweliers en goudsmeden gebruikten, en die zij 
in steen overbrengt, waar  zij  natuurlij k niet altij d op 
hun plaats zijn. 

e topgevels hebben niet meer  de trappen, die de 
Gothiek zoo gaarne aanwendde, maar  zij  worden in 

n gevormd uit tal van aaneensluitende krul -
len, die met banden van zandsteen, in den vorm van 
een metalen beslag, verbonden zijn. e torenspitsen 
van hout, en met koper  of lood bekleed, vertoonen zeer 
fantastische vormen. 

Bollen, obelisken en vazen worden er  dikwijl s ter 
opsiering aan toegevoegd. e plastische ornementen 
aan de portalen, plafonds, enz. zijn dikwijl s bijzonder 
rijk . n ziet daar  een bonte dooreenmenging van 
allegorische en mythologische voorstellingen , soms met 
humoristische toespelingen. Fijn gevoel of ware vir -
tuositeit in de uitvoering ontbreken echter  dikwijls . 

e burchten maken thans niet meer  het effect, dat 
hun stichters beoogden. e prachtige fonteinen, vroe-
ger  op de binnenplaatsen aanwezig, zijn verdwenen, en 
bijna nergens vindt men meer  de rijk e polychromie 
en verguldsels, die voorheen het oog bekoorden. 

t volmaaktste, wat de e architectuur  schiep, 
is het slot . Groote plastische fijnheid  paart 
zich daar  aan stijlvoll e vormen. n het bijzonder  wijs 
ik op den zuidoostelijken gevel aan de binnenplaats, met 
zijn krachtigen onderbouw en karakteristieke consoles. 

Frederiksborg neemt de eerste plaats in wat groot-
schen aanleg betreft. Er  zijn daar  ook fraaie gedeelten, 
o. a. de galerij  naar  het Audienzhuis, en de slotkerk 
van de Toskaansche orde. r  gelukkig dan de 
genoemde deelen zijn de feestzalen, die zoowel te Fre-
deriksborg als te g veel te gedrukt zijn. 

e Beurs en de kerken te n vertoonen 
zeer  veel, wat aan e voorbeelden herinnert. 
Bak- en bergsteen zijn als materialen gebezigd, en de 
min of meer  baroque vormen, welke in dien tij d in -

land en d heerschende zijn, vindt 
men ook hier  terug. 

e weinige mededeelingen mogen het bewijs le-
veren, dat de e in , die buiten 
dat land maar zeer  weinig bekend is, een nadere studie 
ten volle verdient. 

(A. et A.) E  T E . 

Op de Westkust van het Skandinavische Schiereiland 
treffen wij  onder  de grootere steden de noordelijkste 
stad van Europa aan, met name m (Nrw. 
Trondhjcm) , en gelegen aan de Trondhjemfjor d en de 
monding van de rievier  de Nid. Voor deze stad werd 
door  Olaf den e in 1016 de grond gelegd ter 
plaatse, waar  een 20tal jaren te voren door  Olaf Tryg-
vasson, een koningshof met een aan den heiligen Cle-
mens gewijde kerk was gesticht. 

e eigenlijke opkomst van deze stad, die als de ba-
kermat van het Noorweegsche k kan worden be-
schouwd, dateert echter  van na 1030, het tijdsti p 
waarop Olaf de e sneuvelde. Zij n lij k werd voor-
loopig naar  Trondhjcm gebracht cn begraven, doch 
spoedig daarna in een kist boven het hoogaltaar  in de 
St.-Clemenskerk geplaatst. 

n groote menigte kwamen de bewoners van Noor-
wegen en zelfs uit vreemde landen den heilig verklaarden 
koning aanbidden. e Olafs-vereering droeg er  het 
hare toe bij  om Trondhjem tot de grootste en rijkst e 
stad van Noorwegen te maken en was tevens van grooten 
invloed op de Bouwkunst, daar  de toevloed van pel-
grims telkenmale eene vergrooting van het Godshuis 
noodzakelijk maakte. Oorspronkelijk was deze kerk 
eene eenvoudige basiliek, van ongeveer  50 . lengte 
en 14 . breedte. 

n het jaar  1151, toen in Trondhjem een aartsbisdom 
werd gevestigd en de pelgrimstochten toenamen , werd 
het gebouw, dat waarschijnlij k evenals alle oude Noor-
sche kerken van hout was opgetrokken, door  een grooter 
en steenen gebouw vervangen. e derde aartsbisschop 

n (1161—11 f. 8) voegde er  het enorme dwarsschip 
aan toe, welks midden door  een zwaren toren werd 
ingenomen, en aan de noordzijde het kapittelhuis, 
beiden karaktervoll e monumenten uit 't einde van het 

e tijdperk , naar  het schijnt onder  Engelschen 
invloed. 

n het tweede vierdedeel van de ' eeuw werd 
het koor  daaraan toegevoegd. t bestaat uit een lang-
moor  , gesloten door  een koepelvormigen achthoek, die 
zich over  de hoofdschat van de kerk, de kist van den 

. Olaf, welft. r  ontwikkelen zich in hunne volle 
pracht de decoratieve elementen van de Engelsche vroeg-
Gothiek, die in een allergunstigst materiaal (blauwachtige 
kalksteen , uit de groeven op '/ i uur  afstand van -
heim) zijn uitgevoerd en hier  en daar  nog sporen dra-
gen van n invloed. 

e derde bouwperiode valt tusschen 1248 en 1300, 
in welk tijdvak het hoofdschip, eveneens in Engelsch 
Gothischen stijl , werd opgetrokken. t gedeelte ligt 
thans grootendeels in puin, terwij l het overige (koor 
en dwarsschip) nog van een dak voorzien zijn. e 
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dom wordt tegenwoordig onder  leiding van den talent-
vollen bouwmeester  Christie gerestaureerd. Gereed zijn 
het kapittelhuis en de koepelachthoek. e herstelling 
van het geheele gebouw zal nog vele tientallen van 
jaren vorderen, maar  met veel volharding worden door-
gezet, daar  het Noorsche volk er  een zaak van eer 
van maakt, het beroemde bouwwerk, dat in zijne ge-
schiedenis zulk een groote rol gespeeld heeft, te vol-
tooien. W. J. V. 

. 
. 

Wanneer  men de terreinen der  tentoonstelling van 
het n komende betreedt, ziet men aller-
eerst het , waarvan wij  reeds een af-
beelding in dit blad gegeven hebben, met beschrijving 
erbij . k zal dus over  het uitwendige van dit gebouw 
niet spreken , doch moet melding maken van den in-
houd, een collectieve tentoonstelling van een aantal 
industrieelen. n vindt daar  natuurlij k zaken van zeer 
ongelijke waarde. e betimmering , door  de firma Staal 
& r  uitgevoerd, is zeer  goed afgewerkt; de 
deurbekroningen zijn echter  wat zwaar. e schoor-
steenmantel, door  Scholz vervaardigd, de piano van 
V. d. Brink en het werk van de Quellinusschool zijn 
zeer  goed. r  behagen mij  de plafondbeschilde-
ring en de geschilderde vensters. 

Niet ver  van dit paviljoen vindt men een kapel, be-
vattende de tentoonstelling van kerkelijk e kunst, inge-
zonden door  het Utrechtsch kunstenaarsgilde van Sint-
Bernulphus. e architectuur  van deze kapel, in vakwerk 
keurig uitgevoerd, is van den Utrechtschen bouwmees-
ter  Tepe, die tevens een belangwekkende collectie photo-
graphieën van door  hem uitgevoerde gebouwen exposeert. 

e verzameling doet ons zien, dat de heer  Tepe bij 
voorkeur  de latere periode der  Gothiek toepast, doch 
daarbij  soms zeer  vri j  te werk gaat. 

e kerkmeubelen van g te Utrecht zijn 
ook meest allen in den stijl van de 14e en 15e eeuw. 

t altaar  van de kerk te Jutfaas kan als een goed 
voorbeeld beschouwd worden.  is rij k gepolychro-
meerd en verguld. e glasschilderwerken van Geuer 
te Utrecht zijn wel niet slecht, maar  zij  kunnen de ver-
gelijking met wat het buitenland thans op dit gebied 
levert, niet doorstaan. e heer  G. B. Brom doet een 
fraaie collectie kerksieraden van koper  of zilver  zien, 
die het bewijs levert, dat genoemde heer  zooveel mo-
gelijk voorwaarts streeft, om te trachten de hoogte, 
waarop de goudsmidskunst in de middeleeuwen stond, 
weder  te bereiken. 

Ook het gesmede ijzerwerk van A . p te Utrecht 
toont, dat de goede traditio n van voorheen nog niet 
overal vergeten zijn. Vooral de gedreven paneelen zijn 
fraai. k vermeld ten slotte nog de polychromie door 
Chr. , de tegels van J. Schillemans en het schrijn-
werk van . . van t &  Zonen, die allen verdienste 
hebben, en verlaat dan de kapel, om het paviljoen van 
Ph. n te Frankfor t . in oogenschouw te 
nemen. 

t paviljoen, in vakwerkbouw uitgevoerd, vertoont 
goede vormen, en is een aandachtige beschouwing zeer 
waard. n het midden is het buffet voor  het in-aan-
bouw-zijnd Centraalstation te Amsterdam, waarvan de 
firma n aannemer werd, geëxposeerd. t 
buffet is fraai bewerkt, al kunnen de stijlvormen, die 

e der e eeuw moeten verbeelden, maar 
niets zijn dan een mengsel van h en vri j 
late , mij  niet bekoren. Wat ver-
der  ziet men smaakvolle aquarellen van de g 

te z en een brug te Zurich , die beiden door  de 
firma  uitgevoerd worden. e uitgezaagde meubelen, 
die men in de hoekpaviljoens vindt, zijn wat zwaar, 
doch het overige timmerwerk is meestal goed. Wat 
vooral bezienswaardig mag heeten zijn de lichtbruin e en 
donkerroode baksteenen, die van eene uitmuntende quali-
teit zijn. 

Tegenover  dit paviljoen bevindt zich de „Grott e de 
la belle vue"  , die door  den heer  Bierhorst te m 
geëxposeerd is, en die het werk is van verschillende 
firma's.  Vooral opmerkenswaardig is het groote vat van 

n te Elberfeld, dat voor s brouwerij 
bestemd en fraai versierd is. 

Nog weer  verder  vindt men in een grasperk een aan-
tal inzendingen van Belgische steensoorten bijeen. Groote 
zerken van hardsteen of fraai bchaktc monumenten zien 
wij  bij  Cornet, z , Gregoire Winkx , 
de Carrières St.-Georges, terwij l Belgische marmer-
soorten door  de firma's t en Blondeau zijn in-
gezonden. 

j  het brugje is ook nog een sierlijk gesmeed 
hek door  Virous opgesteld, en wat verder  een spits-
boogvenster  van kalksteen van Cobeitange, een vri j 
harde steensoort en een tempeltje van de bekende 

, door . Goffin &  Cie te . 
Gaan we de brug over, dan vinden wij  op het zoo-

genoemde recreatieterrein nog wel het een en ander, 
dat onze aandacht waard is. Allereerst een paviljoen 
in baksteen van f & , wier  fabrikaat 
uitstekend genoemd kan worden. Voorts een sierlijk e 
fontein in tufsteen van Grod te Brohl , die toont wat 
men van dit materiaal alzoo maken kan, en granietsoorten 
van , agent Ferd. Engers, welke granietsoor-
ten gerust met het Zweedsche wedijveren kunnen. Ook 
het graniet van Schleicher  te Berlij n schijnt mij  zeer 
goed toe. 

n het paviljoen van Tunis en van Algiers ziet men 
fraaie marmersoorten; die van Tunis zijn afkomstig van 
groeven, die reeds in den n tij d geëxploi-
teerd werden, en die van Algiers munten uit door  hare 
helderwitte kleur. 

t Zweedsch graniet van l & l te Berlij n 
vormt een belangrijke inzending. Ook het houten huis 
van Jacobson, waarvan de Noorsche vlag waait, is 
der  bezichtiging waard. t timmerwerk is keurig en 
het houtsnijwerk, ofschoon eenvoudig, toch karak-
teristiek. 

Gaat men het vri j  primitiev e hek door, dat het 
recreatieterrein afsluit, dan ziet men allereerst een in-
zending van steensoorten door  de firma  Bachem & Co. 
te , waarbij r  bazaltlava, Wol-
kenburger  en Stenzelberger  trachiet, en Niedermendi-
ger  bazaltlava, allen steensoorten, die hiertelande nog 
weinig bekend zijn, voorkomen. t zou de moeite 
waard zijn, daar  eens een proef mede te nemen. 

e tent van het Bijbelgenootschap doet ons zien , 
wat er  alzoo van de slakkensteen, door  den heer  Beer 
ingezonden, te maken is. 't l is nog pas be-
kend , doch of het op den duur  voldoen zal, moet de 
tij d leeren. 

t is de collectie gegolfd plaatijzer  van -
mann &  Co. t is verbazend, hoeveel dit , zelfs al 
is het segmentvormig gebogen, dragen kan. 

l onze steenbakkers in een vri j  afgelegen hoek 
geplaatst zijn, verdient hun fabrikaat toch wel nauw-
keurig bezien te worden. Baksteen van a & 
Smithers te Groningen, pannen en tegels van s 
te , cementsteen van n &  Co. Vechtsche 
steen van Bastert te , Friesche roode en 
gele steen van r  te , vuurvaste steen 
van J. v. a te Purmerend , Waalsteen van Con. 
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rad tc , Bowles & c r cn Wolff &  Co. 
tc YVageningen, draineerbuizen van Crcmer &  Co. te 
Bolsward, n van J. van 't f Stolk tc Ouder-
kerk , pannen cn tegels van Echt, , Te-
gelen en Beek — men ziet het, alle takken van dc steen-
bakkerij  zijn vertegenwoordigd. t fabrikaat is meestal 
zeer  goed. 

e terracotta-inzending van n &  Co., die door 
polychrome behandeling verlevendigd is, zal zeker  een 

d succes hebben. Gekleurd terracotta is ccn 
materiaal, dat zeer  goed ter  versiering van gevels te 
bezigen is. 

c mozaïekplatten van Sinzig zijn zeer  goed van tee-
kening , cn dc gebakken tegels van Pabst te St.-Johann 
van een uitstekende kwaliteit . e leien van Fumay 
genieten in Frankrij k een zeer  hooge achting, cn zoo-
ver ik kan oordcclen, zijn ze bijzonder  goed. Ook die 
van Joseph Paris te s zijn van goede hoe-
danigheid. Vier  monsters van steensoorten, als St.-Waast, 
Savonnicre, Euvill c cn Comblanchicn, worden door 
Civet Crouet Gautier  &  C" . geëxposeerd. c drie 
laatste soorten worden thans ook bij  ons te lande al-
en-toe gebruikt. c eerste soort schijnt hier  nog 
onbekend. 

n paar  inzendingen van Belgische pannenfabricken 
leveren niets merkwaardigs op, cn ik kan hier  dus 
mijn vluchtige beschouwingen van het op de terreinen 
aanwezige eindigen. 

n mijn laatste brieven zal ik nu nog dc collectie 
van den Prins van Wales cn de e t 
behandelen.

E V A N - EN -
S T A A N . 

n 1882 heeft de productie van Bessemer-stalen 
staven in het Vcrccnigd k de hoogte van 
1673449 tons bereikt, zijnde 231743 tons meer  dan in 
1881. e productie verdeelt zich als volgt: 

18S2 vermeerdering tegen 1S81 
d van Wales 

Sheffield 
Cleveland 

e 
West-Cumberland 
Staffordshire 

4830S6 tons 
420000 
326924 

239783 
191326 

' 2 3 3° 

98430 tons 
27181 » 
61938 » 
>-338 » 
2S551 » 

3305 » 
231743 tons 1673449 tons 

e productie van Siemens-staal is geweest 436000 
tons, gevende een vermeerdering van 98000 tons op de 
productie van 1881. 

Wi j  zullen deze opgaven eindigen met de statistiek 
aan tc geven van dc fabrikage van Bessemer rails. 

1881 1882 vermeerdering 
South-Wales 3°5°43 tons 367944 tons 62901 tons 
Sheffield 245469 
Cleveland 216004 

e '35543 
West-Cumberland 121093 
Staffordshire 588 

310000 » 
265842
140708 » 

' 5 ° ° 93
598 » 

6453' 
49838 

5165 
29600 
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Nu het programma der  prijsvraag en het rapport 

van beoordeeling zijn medegedeeld, kunnen deze stuk-
ken aan cene nadere beschouwing ondenvorpen worden. 
Wi j  stipten reeds aan, dat de tijd , voor  de beantwoor-
ding gesteld, zeer  kort was, terwij l cr  bij  de zaak toch 
weinig haast bleek te zijn als men let op het vertragen 
der uitspraak van de Jury. n weerwil dus van de 
vlugge beantwoording der  prijsvraag, is er  een jaar 

.(' ) t werd bij  gebrek aan plaatsruimte tot heden terzijde gelegd. 

verloopcn, sedert eenige architecten werden uitgenoodigd 
daaraan hunne krachten te beproeven. Stelt men zich 
voor  de beantwoording der  prijsvragen te bevorderen, 
dan is het zeer  noodzakelijk, dat niet alleen ccn ter-
mijn voor  het inzenden der  plans, maar  ook voor  het 
doen der  beoordeeling gesteld cn daaraan dc hand 
gehouden wordt. 

t programma is zeer  wijdloopig, treedt hier  en 
daar  in zeer  ondergeschikte details en vervalt, zoowel 
in dc omschrijving der  lokalen als dc voorwaarden van 
inrichtin g cn uitvoering, in eene gemoedelijke bespre-
king, die in ccn programma geen plaats kan vinden. 
Stelt men zich dc vraag of ccn monumentaal gebouw 
van dien omvang, waarbij

 voor  4 a 5 ton kan gemaakt worden, dan 
moet het antwoord  ontkennend zijn. 

Wettigt de bepaling der  speelruimte van één ton 
 gouds op de bouwsom het vermoeden , dat dc Vcr-
 eeniging er  vóór alles prij s op stelde een schouwburg 
 voor  weinig geld te verkrijgen, dan wordt men in die 
 gedachte nader  versterkt door  het besluit van het Be-
stuur, om die som tot ƒ350 ,000 terug tc brengen. -
dachtig aan de leer, dat alle waar  naar  haar  geld is, 
had men het programma naar  dc bouwsom moeten 
inrichten , of wel zich moeten bepalen tot de bloote 
vraag, welk gebouw met 1400 tot 1600 zitplaatsen op 
het daarvoor  aangewezen terrein kon geplaatst worden. 

Nu er  veel gevraagd wordt, schijnen dc begrootingen 
minder  vertrouwen tc verdienen en terecht wordt door 
de Jury opgemerkt: 

dat door  de eigendunkelijke vermindering der  bouw-
som eene groote wanverhouding bestaat tusschen de 
voorwaarden, die het programma aangeeft, en de 
bouwsom; 

dat eene verlaging van de bouwsom met eene even-
redige vermindering der  eischen van het programma had 
moeten gepaard gaan, en 

dat een plan, genoegzaam voldoende aan de gestelde 
voorwaarden van indeeling en uitvoering en tevens be-
antwoordende aan de onmisbare eischen der  esthetica, 
niet voor  de vastgestelde bouwsom tc leveren is. 

e verklaring , waarmede wij  volgaarne instemmen, 
leidt tot de vraag, ol de Jury in de gegeven omstandig-
heden niet wijzer  gedaan had voor  dc eer  der  benoe-
ming te bedanken. Naar  onze bescheiden meening 
bestonden daartoe alle termen, want drie der  vij f leden 
van de Jury hebben het programma opgesteld en buiten 
hunne goedkeuring werd de bouwsom verminderd. s 
het niet al te welwillend, een Bestuur, dat op zulk eene 
wijze met zaken omspringt, de behulpzame hand te 
leenen ? Wij  hadden gaarne gezien dat de Jury, zoodra 
zij  van deze eigendunkelijke handelwijze was onder-
richt , haar  mandaat had neergelegd cn wij  hopen, dat 
de bouwkunstenaars, die in vervolg van tij d over  ant-
woorden op prijsvragen geraadpleegd worden, in dien 
geest zullen handelen. 

Juist die vermindering der  bouwsom heeft aan vele 
mededingers een wapen in handen gegeven , om het 
rapport te bestrijden, al moet dc bekentenis van het 
hart , dat ook in deze het grootste woord gevoerd 
wordt door  hen, die de minst beduidende ontwerpen 
hebben geleverd. 

Volgens de uitspraak der  Jury staan de plans 
 en  gelijk in waarde;  heeft uit 

een artistiek oogpunt meer  verdienste, maar
voldoet beter  aan het programma cn heeft meer  prac-
tische waarde: reden waarom aan beide ontwerpen 
een premie van ƒ 2 0 00 werd toegestaan. e uitspraak 
wordt voorafgegaan door  de opmerking, dat geen der 
plans voor  bekroning vatbaar  is, en dc hoofdschuld zal 

13 Oct. 1883. E . 385 

voorzeker  voor  een groot deel liggen in dc redactie 
van het geamendeerde programma. 

Op eene vergadering van de Vereeniging -
damschc Schouwburg", waarin de mededecling werd 
gedaan, dat het ontwerp  voor  den nieuwen 
schouwburg het best was gekeurd, behoudens dat 
daarin eenige wijzigingen gebracht werden overeenkom-
stig het mede aangekochte ontwerp  werden 
door  den heer  Van m , een der  mededingende archi-
tecten , tal van bemerkingen gemaakt op het ontwerp 

 Zijn e aanmerkingen, ten getale van dertig, 
zijn in druk aan dc leden toegezonden cn deze leiden 
tot de slotsom, dat het waardig gekeurde ontwerp cene 
onaangename, nadeelige en gevaarlijke exploitatie zal 
opleveren en zelfs na de verlangde wijzigingen, ver 
beneden het ontwerp  zal blijven, ook als die 
veranderingen tot minkostbaarheid zullen leiden. 

e hoofdbezwaren van den heer  Van m zijn: 
1. dat dc schouwburgzaal slechts 3 . breeder, 

maar  0.30 . korter  is dan die van den bestaanden 
schouwburg, die voor  1000 personen is ingericht, terwij l 
de nieuwe 1500 personen moet bevatten; 

2. dat dc rangen geen voldoende hoogte hebben; 
3. dat verscheidene in het programma verlangde trappen 

voor  den 3 "  cn 4 l" n rang en voor  het tooneel ontbreken; 
4. dat de rookzaal van het ontwerp, inplaats van 100 
, minstens 160 . oppervlakte behoorde te hebbeu. 

r  kon dit ontwerp zeer  gemakkelijk het goed-
koopste zijn. 

Schrijver  raadt aan geen aanbesteding te doen plaats 
hebben, dan nadat de noodige wijzigingen in het ont-
werp zijn gebracht en vervolgens fundeering en opbouw 
te zamen aan te besteden, om misrekeningen in aanleg 
van fundeering en bouwkustcn te voorkomen, terwij l 
toch de noodige wijzigingen bezwaarlijk kunnen ge-
maakt worden wanneer  de fundeeringen gereed zijn. 

Ten slotte waarschuwt schrijver  nog met het oog op 
de uit te voeren plans de financieele commissie tegen 
misrekening, wat betreft de huur  van de foyers en van 
de rookkamer, waarvoor  ƒ 7000 gerekend wordt, daar 
dit z. i. door  niemand ooit voor  pacht zal worden betaald. 

l de laatste bemerking uit een bouwkunstig 
oogpunt kan worden voorbijgegaan, moet daaraan met 
het oog op de exploitatie groote waarde gehecht wor-
den. t het mager  Jury-rappor t in handen, valt het 
moeilijk de meer  of mindere verdiensten der  verschil-
lende plans te beoordeelen en het is te betreuren, dat 
dit niet meer  zaakrijk is opgesteld. 

 is jammer, dat deze prijsuitschrijvin g geen betere 
uitkomsten heeft gegeven; het geld, thans voor  hono-
rariu m van Jury en aankoop van ontwerpen besteed, 
kon op nuttiger  wijze besteed worden voor  eene Ver-
eeniging, die zich ten taak schijnt tc stellen voor 
eene geringe som een monumentaal gebouw, d. i. veel 
voor  weinig geld, te bekomen. 

Wi j  vallen de architecten, die het programma opstel-
den en deel der  Jury uitmaakten, niet hard en wijten 
de schuld zoo niet geheel, dan toch grootcndeels, aan 
het Bestuur. Zooals dit hiertclande gewoonlijk ge-
schiedt, nemen daarin onkundigen zitting, die cr  behagen 
in scheppen hunne meestal onbekookte denkbeelden 
ingang te doen vinden. t lot van den architect, 
die geroepen wordt om zulk een Bestuur  terzijde te 
staan, is verre van benijdenswaardig. 

J TO T G
. 

 9  1883. 
e eerste vergadering werd bezocht door  12 leden. 

Na de gebruikelijk e opening, lezing der  notulen en 

het verslag der  afgevaardigden op de Algemeene Ver-
gadering , werd 't vanwege het Bestuur  gedane voor-
stel, tot het verleenen eener  subsidie aan het .alhier  op 
te richten , met bijna alge-
meene stemmen aangenomen. 

Op de in den vorigen winter  uitgeschreven prijs -
vraag voor  eene villa, waren 4 antwoorden ingekomen, 
waarvan naar  het oordcel der  Jury geen de bekroning 
verdiende. t ontwerp, dat het meest in aanmer-
king zou komen, had zich omtrent de schaal van 
uitvoering eene afwijkin g van het programma veroor-
loofd , waarom besloten werd den uitgeloofden prij s 
van ƒ 25 te verdeden zoodanig, dat het laatstgenoemde 
ontwerp ƒ 15 cn het daaropvolgende ƒ 10 wordt toe-
gekend. Per  advertentie werd dit medegedeeld en aan 
de beide ontwerpers verzocht, hunne namen bekend te 
maken. t bleek toen, dat de vervaardiger  van het ont-
werp, waaraan ƒ 10 werd toegekend, was dc heer  Bcrctta 
te Schalkwijk. e ontwerper  van het andere plan had 
te kennen gegeven, niet tevreden te zijn met den uit-
slag cn wenschte dc ƒ 15 niet te aanvaarden, welke 
som dus in kas bleef. 

a werden eenige monsters Nassausch marmer 
met eenige teekeningen van schoorsteenmantels, daarbij 
behoorende, door  het lid r  bezichtiging gesteld. 

t marmer, dat ook op de Tentoonstelling te Amster-
dam is geëxposeerd, verdient om de verscheidenheid 
en schoonheid der  kleuren, en om de betrekkelijk zeer 
lage prijzen , bijzondere aanbeveling. 

e heer c , hoewel niet ter  vergadering aan-
wezig , had een zoogenaamde pneumatische zelfstandige 
gedruislooze deurdraaier  ter  bezichtiging gegeven, die 
volgens mededeeling van eenige leden proefondervinde-
lij k goed bleek te voldoen. 

a werd een door  zes leden ondertcekend voor-
stel gedaan tot eene wetsverandering, betreffende het 
in art. 17 niet dadelijk herkiesbaar  zijn van bestuurs-
leden. t voorstel, dat op dc g 
moet ter  sprake komen, werd ter  onderzoek in han-
den gegeven van eene commissie van 3 leden. 

Nadat door  enkele leden nog werd aangedrongen 
plannen te beramen om de opkomst der  vergaderingen 
tc doen toenemen, werd de vergadering gesloten. 

E . 
. g j,l . had dc eerste voorstelling 

plaats in den nieuwen schouwburg, die naar  het ont-
werp van de architecten . P. Vogel en F. W. van 
Gendt JGzn. gebouwd is. e kosten van den bouw 
met inbegrip van ameublement, de decoratie, enz. heb-
ben de som van ƒ 180,000 bedragen. t kapitaal der 
Vereeniging beliep 160 mille, waaraan de gemeente 

ƒ20 ,000 heeft toegevoegd tot bestrijding van verschil-
lende uitgaven, die in het belang der  veiligheid gedaan 
zijn en waartoe na het ongeluk te Weenen besloten werd. 

Onder deze maatregelen behoort o. a. een centrale 
verwarming met heet water, die door  de firma  Bacon 
en Co. te Antwerpen is aangebracht. e toeschou-
wers op de verschillende rangen kunnen zich langs vier 
trappen verwijderen, terwij l voor  het parket, de stal-
les en baignoires bovendien twee afzonderlijke trappen 
zijn aangebracht. 

. Op g a. s. herdenkt de heer
van Cuylenburgh Jr. , gemeente-architect alhier, den 
dag, waarop hij  vóór vijf-en-twinti g jaren, als adjunct-
architect, in dienst trad der  gemeente. 

. e heer  Jan Paul , algemeen 
geacht vooral door  hen, die hem in zijn nuttigen werk-
krin g als waterbouwkundige leerden kennen, is den 6*" 
dezer  plotseling overleden; cene beroerte maakte een 
einde aan zijn werkzaam leven. 



E .  Oct.

j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst heeft in hare laatst 
gehouden algemeene vergadering het besluit 

genomen een gebouw te stichten voor  het 
ouden van permanente tentoonstellingen 

en daarover  de som van  mill e beschik-
baar  gesteld. Bedenkt men, dat daarvan 
30 mill e voor  aankoop van terrein moet 
worden afgezonderd, dan blijf t er  ƒ 4 5 0 00 
voor  het gebouw met het ameublement 
over. c eischen kunnen dus niet hoog 
gesteld worden voor  het maatschappelijk 
gebouw, dat door  velen als »le couron-
ncment de l'cdificc "  beschouwd wordt cn 
thans onder eene andere benaming in be-
houden haven is binnengeloodst. t op-
richten van dit gebouw biedt cene schoone 
gelegenheid aan voor  het uitschrijven eener 
model-prijsvraag; beantwoordt het pro-
gramma aan dc wenschen der  bouwkun-
stenaars cn zijn alle mededingers zoowel 
met dc samenstelling als dc uitspraak der 
jur y tevreden, dan kan het Bestuur  der 

j  met welgevallen op den ar-
beid terugzien. 

Er moet echter  met beleid gehandeld 
worden, om een goed geheel voor  de uit -
getrokken som te verkrijge n cn deze niet 
te overschrijden; ook dc exploitatie vor-
dert eene vaste hand, te meer  daar  het 
in de hoofdstad op dit gebied niet aan 
concurrentie ontbreekt, waarvan door  de 
fabrikante n cn agenten terecht een ge-
past gebruik zal worden gemaakt. Uit dien 
hoofde noemen wij  dc geraamde opbrengst 
eene illusie, die niet verwezenlijkt zal 
worden. 

t Bestuur  der j  tot Be-
vorderin g der  Bouwkunst heeft thans ge-
legenheid, om het bewijs tc leveren, dat 
door  energie, een vasten wil cn goed door-
zicht iets totstand te brengen is. 

r  hot ons inziens met dc bevordering 
der  kunst niets te maken heeft, zou het 
jammer zijn als dc geldmiddelen door  deze 
onderneming op het spel gezet werden. 

— Plaatsruimte was tot ons leedwezen 
oorzaak, dat in het laatste nommer geen 
enkel binncnlandsch bericht kon worden 
opgenomen. t is daarom, dat wij  thart s 
eerst in herinnering kunnen brengen dat 
de heer . van E r kei, gemeente-architect 
te Schiedam, den 1 October  den dag 
herdacht, waarop hij . gedurende 25 jaren, 
die betrekking vervult . r  cene Com-
missie uit het h Bestuur  en bij 
monde van den Burgemeester, werd de 
jubilari s namens den d in hartelijk e 
woorden gclukgewenscht en hem een 
even keuri g als doelmatig geschenk in 
zilver , in etui vervat, aangeboden. Zicht -
baar  was dc jubilari s getroffen over  deze 
vercerende onderscheiding, die hem van 
de gemeente te beurt viel. Van het col-
lege van brandmeesters ontving de heer 
Van Erke l een paar  fraai bewerkte fauteuils, 
vergezeld van eene oorkonde, o. a. de 
handteekeningen bevattende van al de 
leden van dat college. e jubilari s mocht 
zich bovendien in talrijk e andere blijke n 
van belangstelling zijner  stadgenooten ver-
heugen. 

. Onze vroede mannen van 
den d zijn sterk in het maken van 
verordeningen; zoo heeft dit eerwaarde 
lichaam een reglement vastgesteld voor 
de gasfabriek, die sedert den eerste dezer 
maand door  de gemeente beheerd wordt , 
en in dit stuk luid t art . 14 als volgt: 

e leden der  Commissie, de directeur-
boekhouder  of de fitter  hebben ten allen 
tijd e vrije n toegang tot de met gas ver-
licht e panden." 

Een aantal ingezetenen hebben zich be-
zwaard geacht door  deze bepaling, als 
inbreuk makende op hunne vrijheid , en 
zich tot den d gewend met een adres, 
waarbij  zij  intrekkin g of wijzigin g van dit 
artike l verzoeken. 

. e heeren  Albert s . 

&  Co. alhier, hebben een adres aan den 
r  van Waterstaat gericht, waarin 

zij , onder  overlegging eener  brochure, dc 
aandacht vestigen op het gebruik van 

 bij  dc uitvoering van wa-
terstaatswerken , welk adres aan de hoofd-
ingenieurs ter  kennisneming is rondgezon-
den, terwij l de heeren Albert s uitgenoodigd 
zijn dén exemplaar  van bedoelde brochure 
aan deze hoofdambtenaren te zenden. n 
de brochure wordt erop gewezen, dat dit 
hout bestand is tegen paalworm, die wel 
in de buitenste lagen van het hout door-
dringt , maar  het leven niet kan voortzet-
ten in de dieper  gelegen lagen. Omtrent 
dit hout, dat in de Engelsche en Neder-
landsche Westindische ko lon iën Guyana 
voorkomt, worden dc voordeden van toe-
passing opgesomd, terwij l omtrent het 
gebruik bij  ons te lande het volgende wordt 
medegedeeld: 

s van bespijkerde palen, waar 
deze door  gordingen verbonden cn van 
schoorpalen voorzien voor  steiger- en rem-
mingwerken dienen, zou het groenharthout 
voorzeker  de voorkeur  verdienen. 

s daar, waar  palen onder  water 
door  gordingen, enz. zijn verbonden, be-
staat reeds de groote moeilijkheid om op 
de naden bij  de verbindingen eene goede 
aansluiting van de wormnagelhuid tc ver-
krijgen . Zelfs wanneer  dit bij  het pas vol-
tooide werk vri j  goed is gelukt, kunnen 
poor  latere stootcn door  schepen of door 
den golfslag, afwijkingen ontstaan, waar-
door  de afsluiting onvolmaakt wordt. 

n zien wij  een sprekend voorbeeld 
in den steiger  van het stoombootvecr  te 
Walzoordcn, die na zeer  weinig jaren door 
den paalworm is vernield, ofschoon dc 
palen en het verder  houtwerk onder  wa-
ter  bespijkerd waren. r  den hoofdin-
genieur  van den Provincialen Waterstaat 
is thans voor  herstelling van den steiger 
groenhart voorgeschreven. 

e bezwaar, dat bij  bespijkering 
bij de verbindingen bestaat, ondervindt 
men in niet mindere mate bij  het gebruik 
van gecreosoteerd hout voor  ingewikkelde 
houtconstructiCn. Veelal wordt in de be-
stekken bepaald, dat de stukken eerst pas-
klaar  moeten worden gemaakt, alvorens 
te worden gecreosoteerd. t dit bij  sluis-
 deuren en dergelijken zeer  bezwaarlijk gaat 
izal aan de velen bekend zijn — geheel on-
doenbaar  wordt het bij  steigers of remming-
werken. t gevolg is dat destukken, na 
gecreosoteerd te zijn , nog worden bijge-
werkt ; ontbloot men dan een niet voldoend 

J gecreosoteerd gedeelte van het hout, dan 
staat dit en daarmede de geheele houtcon-
structi e aan vernieling door  paalworm 
bloot. 

Zoo zijn bij  het uitnemen van de ijzeren 
sluisdeuren van het kanaal door  Wal -
cheren , de aanslagen, die van gecreoso-
teerd hout waren genomen, grootcndcels 
door  paalworm vernield gevonden. e 
ingenieur  van den Waterstaat besloot toen 
om een parti j  groenhart, die destijds uit 
Suriname was aangevoerd, voor  die aan-
slagen te doen verwerken. t voorbeeld 
werd eenige jaren later  bij  het herstellen 
der  sluisdeuren van het kanaal door  Zuid -
beveland door  den ingenieur  van den 
Waterstaat te Goes gevolgd. 

Wanneer  wij  nu samenvatten wat over 
de verschillende eigenschappen van groen-
harthout hierboven is gezegd, gelooven 
wij  het gebruik daarvan gerust te mogen 
aanbevelen: 

 Voor  alle werken aan zee, waar 
thans gezaagd of beslagen eikenhout ver-
werkt wordt , dat tot wering van den 
paalworm, hetzij  bekoperd of bewormna-
geld, hetzij  gecreosoteerd wordt , zooals 
sluisdeuren, steigers of remmingwerken, 
paalhoofden, zeebrekers en dukdalven, 

 Bij  scheepsbouw, hetzij  voor  de 
buitenhuid van vaartuigen die niet worden 
bekoperd, zooals visschersvaartuigen en 

dergelijken; voor  looze kielen van schepen 
op de groote vaart; voor  alle stukken aan 
boord van schepen die veel weerstand te 
bieden hebben, zooals kaapstanden, draag-
blokken, bolders, enz.; bij  stoombooten 
voor  de draagstukken der  machines; op 
scheepswerven en in droge dokken voor 
sp ieën en draagblokken van groote bodems, 
waarvoor  eikenhout niet hard genoeg 
wordt bevonden. 

 Bij  molenwerken voor  kammen van 
raderen inplaats van beuken, dat minder 
goed of azijnhout, dat veel duurder  is. 
Verder  voor  peluws en andere stukken, 
die veel te dragen hebben. 

. 
— Tot dijksopzichter  van de Alblasser-

waard c. a. te Ameide, voor  welke be-
trekkin g zich rui m 240 sollicitanten hadden 
aangemeld, is benoend dc heer , 
opzichter  te Vellen. 

— Tot hoofdopzichter  der  gemeentewer-
ken te n werd benoemd de heer 

, thans opzichter  aldaar. 

— T e Oudewater  werd de heer  W . de 
Bruij n Jr . tot directeur  der  gemeente-gas-
fabriek benoemd. 

, 
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op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheiding). 

Bickerstraat 
. 

3 Y & ,  £ 
S BOC  Frères, E £ 

, S & C". . E £ 

£ in-: r.i> r  êc o., g 
Oostzeedjjk 24S,

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

1868. Zilveren e voor  Water -
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d ,°, 3d"  en 4d' ° graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

13 Oct. 1883. E . «r 

EXPLOITATIE N VAN VA E . 

Beltweg N". 3. . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, {Bedekkingen enz. gelieve 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k  Amsterdam, ol bjj 

. G.  C . , Beekstraat F. « 2, te Arnhem. 

men zich 
den r 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraal verwarming  Ventilatie-
, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

t filiatio n van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

. 
n n der . gemeente 

van  prov. friesland, is het een 
aangename taak bjj  dezen te kunnen ver-
klaren, uit de fabriek van den r  A . . 
V A N N te  prov. Groningen, 
ontvangen te hebben en in den Toren opge-
steld en gangbaar  gemaakt; oen NTJ3ÜW 

, samengesteld met 
Compensatieslinger, Fengang en -
peren raderwerk;  in alles zeer  solicd en 
uiterst accuraat, slaat heel vol en half één 
slag en wijst steeds den juisten tij d in uren 
er, minuten aan. 

n het bjjzonder n - en Gemeente-
besturen hierop attent te maken — °P,d '* 
solied en accuraat werk, tegen zeer  billijk e 
prijzen. 

Terwjj l wjj  hulde moeten brengen aan de 
loyale behandeling van den r  V A N -
G E N en met volle overtuiging kunnen re-
coinmandeeren. 

 , 30 Sept. 
F . . , Voora. 
J . P. , Administrateur . 

S , Secretaris. 

J 

 en ander
in alle op te geven maten, tot 10.25

niet vatbaar  voor  de Champion 
en uitertst langzaam brandend. 

en verder , 

Prima
merk F * »n \ i : , 

in wichthoudende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bjjmengingen. 

per  Wagon of Scheepslading. 

A ? , 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n GonssENS & , 
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

 E A 2 A L T L A V A -
 . 

uit de groeven van 

 j

e , 
volgens teekening. 

Vuurvaste Steenen en Vuurkle i ens. 

l.nsanges, 

en Zijbekl. , 
n Gebouwen, 

Gtgafr. n 

 enz. enz. 

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids-  Niet aangroeien-

 | |  i u  de en roestwe-
| rende Verven. 

tusschen Velsen en . 

Bekroond te Arnhem met diploma l"  graad. 
- en Prolilsteenen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Bulzen, Orne-

menten van n en Portland-Cement. . 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cemem, merk N cn verschillende 

andere soorten enz. enz. . J

Generaal-Agentsohap voor  Nederland en n van den r 
T te Frankfur t . voor  den aanleg van Terrazzo vloeren. 

. A . ,

Geldersch-Overijselsche 

G 
op Zaterdag den 27 October  1883, des mid-

dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »
1 ' te  van: 

Bestek N" . 10. 
Grond- en n ten be-

hoeve van het gedeelte lokaal-
spoorweg van af de grens tus-
schen de gemeenten Aalten en 
Varsse veld totenmethet station 

. e circa 16,3 
kilometer). 

Bestek N" . 21. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station . 
Bestek N" . 22. 

Gebouwen en inrichtingen op het 
station Terborg. 

Bestek N" . 23. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station Varsseveld. 
Voor elk bestek kan afzonderlijk worden 

ingeschreven en moet een nfzonderljj k in-
schrjjvingsbilje t worden ingeleverd. 

f3e inschrjjvingsbiljette n moeten uitcrljj k 
één uur  vóór de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Wintérswjjk . 

n worden gegeven op het ge-
melde bureau, alwaar tevens de bestekken 
met bjjbehooren op franco aanvrage en tegen 
betaling van: 

ƒ3.— voor  bestek No. 1!) en 0 voor 
elk der  bestekk,n No. 21, 22 en 23, ver-
krjjgbaa r  zjjn . 

Winterswijk, den 2'J September  1883. 

Vraagt Calalotf. 
. 

Van der 
v . op 



388 E . 13 Oct. 1883. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijn.'  inrichtin g voor
byzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. vai 
en Bouwkundigen; op die voor . . / n i . „ 

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast inet het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . . 

T E R R A - C O T T A - F A B R I E K . 
N 

van Engelsche en e Portland-Cement, Gips, Engelsche en 
e , Schoorsteennotten en Privaattrechters. 

, Platte n (model Echt), e - en Profilsteenen, s in 
van . Architecten;*°<«teil i Cementen Putten en , , r  cn . marmeren 

en houten Schoorsteenmantels, - en Parketvloeren, houten a lusters, zoomede 
voorwerpen in Zink . Albastine tot het witten van kalkmuren en plafonds, laat niet los 
en geeft niet at, bjjzonder  goed voor  scholen en gestichten. Verf voor  cementen gevels 
plastische Platondversieringen uit papierstof en hennep vervaardigd; verder  alle Bouw-
artikelen m den uitgebreidsten zin, te bekomen en detail en voor  export en gros 

in ai utix  v". 
Achter-Oosteinde, bij  het Paleis voor  Volksvlijt , . 

zjj n belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

Spuistraat  en  Amsterdam. 
 ontliiede de geïllustreerde

i en Stoomheijen 
T E P  n TE . 

-  Brugconstructiën. 

D E J O N G H & C 0 . 

s te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tij d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraa&iachinea (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen, . , , , Steen- en Tegelvorm-
machines. n - en Brugcons t ruc t iën enz. 

VAN 

, 

-

en andere 

N 

voor , N 

S , TEE , enz. 

, 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-oement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Bj j P. A QTJTNT, te Arnhem, is verschenen de eerale aflevering van 

Beknopt Praetisch leerboek 
nea 

e en , 

Zeeraar aan de Burgeravondschool en de Hoogere Burgerschool, le

e uitgave geschiedt bij  inteekening in ongeveer  10 afleveringen a /1.20. 

Openbare Verkoopiugen 
bij  inschrijvin g 

G E W E N 
en buiten dienst gestelde 

. e ONTVANGE  der E 
en N te  zal op 

, den 25 October  1883, des vóórmid-
dags ten 11 ure, in het s
en Zeevaart, van J . C. V A N , 
op de Groenmarkt aldaar, bjj  inschrijvin g 
verkoopen: 

 G E W E R E N , 
liggende in het Tuighuis te  ten 
getale van 18885 stuks en in het n 
der  Artilleri e te Geertruidenherg ten getale 
van 1199S stuks, in 

307 kavels van 100 stuks ieder, 
1 kavel van 85 stuks, 
1 kavel van 08 stuks, 

voorts in : 
60 massa's van 5 kavels of 500 stuks ieder, 

1 massa van 4 kavels of 385 stuks, 
1 massa van 5 kavels of 498 stuks, 

verder  in: 
1 massa van alle Geweren te

1 massa van alle Geweren te Geertruidenherg, 
en eindeiyk in : 

Een Generale massa van alle 30883 
Geweren. 

. e ONTVANGE  der E 
en N te  zal op Vrijdag, 
den 2 November  1883, des vóórmiddags ten 10 
ure, in het hotel  (vroeger  Schaap), 
achter het Stadhuis aldaar, bjj  inschrijvin g 
verkoopen: 

Eenige buiten dienst gestelde 

e Goederen, 
bestaande in , Geweren, Pistolen enz. 

e goederen zjjn te bezichtigen te
drecht en te Geertruidenherg alle werkdagen, 
des vóórmiddags van 10 tot 12 ure en namid-
dags van 2 tot 4 ure, te  op , 

g en Woensdag, den 22, 23 en 31 
October  1S83, vóórmiddags van Ü tot 12 ure 
en namiddags van 2 tot 4 ure. 

e voorwaarden liggen ter  lezing ten kan-
tore van de genoemde Ontvangers te
drecht en te

Verkoopboekjes en nadere inlichtingen zjjn 
op franco aanvrage gratis te verkrijgen door 
tussehenkomst van eiken Ontvanger  der -
stratie en . 

t bjj  W. van de Wiel & C°„ te . 
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r  F. \V. V A X T TC./. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : JAN , 

C. li . S S en A. \V. . 
Stukken voor  liet Genootschap, de e betreffende*  te adresseeren 

aan den r  C. li . S , Prinsengracht 851 te Amster-
dam, en die omtrent de Administrati e  het Genootschap aan den 

r  Tlt . i\. S , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, 

t N<\ 28 te Arnhem. 

T  per ; maanden of wel zes golden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

 en ë  bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

(A.etA.) E T N . 
Sinds het vorig verslag werden te Utrecht geene 

bouwwerken voltooid , belangrijk genoeg ter  bespreking. 
Er is nog geen stad van gelijken rang bekend, waar 

op 't gebied van kunst in 't algemeen minder  wordt 
voortgebracht dan in de onze. e schilderachtige gevels 
en aardige winkelpuien, de zucht in 't algemeen naar 
beter, die men elders meer  en meer  begint aan te tref-
fen, van dat alles vindt men hier  bijna geen spoor. 

t de noodige middelen niet ontbreken , ja zelfs over-
vloediger  zijn dan elders, is voldoende bekend. e oor-
zaak voor  de op dit punt algemeen heerschende on-
verschilligheid, zou, naar  mijne meening, gezocht moe-
ten worden in de omstandigheid, dat de bezitters der 
groote vermogens zich bepalen tot het verteeren van 
de regelmatige rente en zich de groote luxe-uitgaven 
minder  veroorloven. Juist het element, dat noodig is 
voor  den bloei der  kunst, n.l. de groote handelaars, 
fabrikanten, artisten enz., die bij  groote verdiensten 
ook genot willen hebben, ontbreekt hier. 

Bij  dezen stand van zaken kon 't niet anders of de 
speculatiebouw — hoewel tot haar eer  gezegd, niet 
zoo overdreven als b.v. te m en , — is 
hier  geheel tehuis en verheugt zich dan ook in een 
regelmatigen bloei. 

t echter  nu en dan al eens een huis of winkel 
worden gebouwd, dan wordt dat werk nog dikwijl s 
toevertrouwd aan dezen of genen werkbaas of timmer-
man-architect, wiens firma  van ouder  tot ouder  voor 
de familie werkzaam was. Bovendien wordt in 't eerste 
geval het salaris van den architect uitgewonnen; we 
zullen zien hoe. Er  bestaan echter  nog meerdere rede-
nen : men meent nl. dat de werkbaas, die het volle 
vertrouwen heeft en soms ook verdient, en als een door-
en-door  practisch man bekend is, het wel goed zal 
doen, zeker wel zoo goed als een architect, die er 
slechts wat (ladders meer  aan maken zou.  is na-
tuurlij k in het belang van hem, die meening zooveel 
mogelijk te versterken en hij  laat daartoe geene gele 
genheid voorbijgaan, maar  maakt zooveel hij  kan on-
middellij k iedereen af, die hem in den weg mocht tre-
den. e architect is bij  hem slechts een prentjesma-
ker; practische kennis bezit hij  slechts bij  hooge uit-
zondering of bij  goedkeuring van hooge bijrekeningen 
en slecht werk. 

r  zie eens, hoe practisch zij  zijn bij  de minste 
afwijkin g van hun gewonen regel, wanneer  er  een con-
structie te maken valt, die ze nog niet onder de 
oogen hebben gehad. e practische kennis bij  velen 
dezer  bestaat slechts in de hanteering van schaaf of 
truffel . 

Zonder  echter  de ware ervarenheid en ondervinding 
in 't handwerk te miskennen, die ook door  sommi-
gen hunner  dikwijl s in 't belang der  zaak wordt aange-
wend en welker  kennis ook voor  den architect behoefte 
is, geloof ik toch, dat 't uitdenken der  eenvoudige con-
structies , der  doelmatigste inrichtin g en het woekeren 
met de beschikbare ruimte, voor  den principaal meer 
waarde heeft dan de ervarenheid in 't behandelen van 
materiaal en gereedschap.  ierdoor  toch wordt het ge-
heel beter  en meer  geld bespaard dan het salaris van den 
bouwmeester  bedraagt, want hierin ligt ook bij  velen 
de oorzaak. Zij  willen dat ontloopen, en betalen aan 
verloren ruimt e en slechte uitvoering bij  het ontbreken 
van toezicht veelmeer, zonder  nog te spreken van het 
smaakloos geheel, dat totstandkomt. 

Al s voorbeeld kan ik , onder  andere, hierbij  aanha-
len het plan voor  een gesticht, door  een timmerman-
architect gemaakt, waarin door  eenvoudiger  en doel-
matiger  indeeling, een bezuiniging van tenminste 20 

1 procent kon worden verkregen, zonder  nog het aantal 
 of de grootte der  vertrekken te verminderen. Anderen 
 weer  meenen, dat een architect kostbaarder  werk levert, 
maar  dikwijl s heb ik opgemerkt, dat aan natuurlijk e 
steen of portland-cementwerk meer  materiaal en arbeids-
loon verloren ging, dan hij  zou gebruikt hebben. Bij 
werken, die onder  leiding van een degelijk ontwik-
kelden architect worden uitgevoerd, gelukt het, bij 
betere verhoudingen en verdeeling der  massa, met het-
zelfde materiaal grooter  effect te verkrijgen, waardoor 
het geheel kostbaarder  toont. 

Zoo werd eenige jaren geleden de bouw eener  groote 
vill a ondernomen op een zeer  schoon punt onzer  stad , 
een terrein met veel geboomte, zeer  ruim uitzicht, 
gelegen aan twee hoofdwegen, die elkander  onder  een 
scherpen hoek ontmoeten. e oplossing scheen mij 
niet van de gemakkelijkste toe; de ontwerper  ech-
ter  hield met de gegevens weinig rekening, en een 
vierkant, plat gebouw verrees. l het op zich 
zelf nog niet direct tot de slechtste behoorde, was 't hier 
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geheel misplaatst. Goedkoop was 't ook niet, want er 
zit veel portland-cementwcrk aan en het dak is bijzon-
der versierd. t geheel heeft een Fransch karakter, 
en maakt den indruk , voor  een ander  terrein bestemd 
geweest te zijn. 

Omtrent den speculatiebouw in 't algemeen moet ik 
opmerken, dat we het portland-cement- en terra-cotta-
tijdper k te boven zijn, en hoewel het algemeen karak-
ter  droog, dor en plat is en de daarvoor zoo ge-
schikte middelen, die dc industrie zoo goedkoop aan-
biedt , nog geen ingang hebben gevonden, doet het 
mij  toch genoegen te kunnen meededen, dat de van 
onder tot boven gepleisterde witte, lichtgele en rose 
gevels minder  voorkomen. e verordeningen, die slechts 
enkele centimeters voorsprong toestaan, doen aan onze 
architectuur  ook niet veel goed. 

e winkelpuien verschillen slechts in vorm cn grootte; 
de détails zijn vrijwel gelijk. t hoofdbestanddeel 
is spiegelglas ; om dit met deur of deuren te omlijsten 
en af te hangen, en tevens om den puibalk den niet 
wel misbaren steun te geven, moeten voornamelijk 
stijlen of kolommetjes worden geplaatst, wier  dikte 
tot een minimum maat wordt teruggebracht. t ge-
heel wordt bekroond door  een kroonlijst . Ware het 
niet, dat 't publiek hieraan reeds langzamerhand was 
gewend geraakt, velen zouden zich misschien niet licht 
nabij  deze winkelhuizen begeven, daar de stijlen den 
indruk geven, niet berekend te zijn tot het dragen 
van den massieven gevel. Wij  bouwkundigen weten 
echter  wel, dat er  een zware puibalk met aanhooren 
aanwezig is. 

n dezen ligt de schuld gewoonlijk meer  bij  den win-
kelier, die voor  zijne etalage zooveel mogelijk glas 
eischt, doch mij  dunkt, dat hij , door  meer  naar een 
schoon geheel te streven, al moet hij  daarbij  eenige 
centimeters glas opofferen, ongetwijfeld beter de aan-
dacht op zich vestigen zou. 

Niettegenstaande dat alles, wordt toch telkens veel lof 
gebracht bij  het verrijzen van zulk een nieuwen win-
kel. t was onlangs ook 't geval met zeker  „café et 
restaurant riche" , dat, naar  't bericht luidde, talentvol 
was geschilderd en gedecoreerd. n de hoop werke-
lij k eens wat goeds van dien aard hier te zullen zien, 
ging ik erheen, maar  werd zeer  teleurgesteld. e 
wanden en het plafond van het smalle en diepe lokaal, 
benevens de gang daarheen, waren beschilderd, maar 
talentvol zeker  niet. e geheele toon was niet warm, 
te licht en niet rijk ; het veel te zuinig aangebrachte 
ornement van een kleur, weinig sprekend, had rij k van 
kleur  dienen te zijn. e lijsten en banden, in grooten 
getale, te veel van dezelfde waarde, vooral merkbaar , 
in het lange en onverdeelde plafond, waren overigens j 
goed uitgevoerd. 

e decorateur, die zich met voorbeeldeloozen ijver 
en geduld op dit moeilijk vak toelegt en van wien ik 
reeds vroeger  werk zag, schijnt mij  toe wel vooruit te 
gaan. Aan kinderfiguurtje s en bladornement zal hij 
beter  doen, zoowel wat compositie als uitvoering betreft, 
zich nog niet te wagen. 

Eenige gebouwen, thans nog in aanbouw, hoop ik 
in 't volgend verslag te bespreken. 

Van een vroeger  medegedeeld plan tot oprichting 
eener  nieuwe studenten-sociëteit, waarvoor  reeds een 
geschikt pand op de s werd aangekocht, 
schijnt voorloopig niets te zullen komen, daar  dit perceel 
weder is verhuurd geworden. r  men door  de zeer 
gunstige ligging en de groote ruimte, die het aanbiedt, 
wat goeds verwachten kan, zou het aanbevelenswaardig 
zijn , indien ook daarvoor  een prijsvraag werd uitge-
schreven. 

A E T . 
Vergadering van 17 October 1883. 

Na opening der  vergadering door  den Voorzitter , wer-
den de notulen gelezen en goedgekeurd, waarna de 
nieuw aangenomen leden werden geïnstalleerd. 

e mededeeling van den Voorzitter , dat de heer 
. Gosschalk, lid van het Genootschap, eene belangrijke 

gift voor de stichting van een bibliotheek heeft aan-
geboden , werd met applaudissement begroet. 

e Voorzitter  deed daarna eenige belangrijke medc-
deelingen over het Paleis van Justitie te Brussel en 
wel naar  aanleiding van de inwijding , die dezer  dagen 
plaats had. Spreker  verhaalde de wordingsgeschiedenis 
en herdacht daarbij  den genialen ontwerper, den heer 
Poelaert, en zijne adsistenten bij  den bouw en de vol-
tooiing, die na Poelaert's dood plaats vond. j  wees 
er  vooral op, hoe aan de weduwe Poelaert de eereplaats 
bij  de inwijdin g was aangewezen, en dat zij  aan den 

g cn de n was voorgesteld geworden, 
waaruit bleek dat in België de mannen van groote 
verdienste meer  gewaardeerd worden dan bij  ons het 
geval is. 

a hield de heer  W. J. Vuij k de aangekondigde 
bijdrage over  het ornement; spreker  behandelde hoofd-
zakelijk het plantenornement en toonde in bijzonder-
heden aan hoe hetzelfde blad in de verschillende stijlen 
verschillend behandeld wordt. Eerst besprak hij  het 
acanthusblad in al zijne verscheidenheden, daarna het 
druiveblad op dezelfde wijze en verder het klimop-
blad , het laurierblad, het eikeblad, vijgeblad, het 
ahornblad en meer  ondergeschikte bladeren als de kla-
ver, het weegblad, de kers met vrucht, het varen-
kruid , de peterselie, de passiebloem, de distel, en 
verschillende bloemen, waaronder  voornamelijk de kam-
perfoelie , tot palmet verwerkt, de lotusbloem enz. 
Een en ander  werd door  tal van platen toegelicht. 

a vergastte hij  de Vergadering op eene prach-
tige en uitgebreide collectie photographieën van vele 
oude monumentale gebouwen in , Frankrijk , 
België en Nederland, onlangs door  hem bezocht. 

e Voorzitter  dankte namens de Vergadering den 
heer  W. J. Vuij k voor  zijne belangrijke lezing en prach-
tige kunstbeschouwing, waarmede de leden instemden. 

a werd de heer  J. . Franken, adsistent-inge-
nieur  der l Continental Gaz-Association, als lid 
van het Genootschap voorgedragen. 

Niets meer  aan de orde zijnde, werd de vergadering 
gesloten. 

. 
XX . 

Tot het schoonste, wat op de Amsterdamsche Ten-
toonstelling te zien is, behoort ook datgene, wat op de 
binnenplaats van het m is bijeengebracht. 
Toch hebben slechts betrekkelijk weinig tentoonstel-
lingsbezoekers van dat fraais genoten. n velen 
wellicht, dat het geen kwartgulden waard is? r 
dan deze onderstelling voor  waar  aan te nemen , ver-
klaar ik het niet aanzienlijke aantal bezoekers daardoor, 
dat velen, in hun haast om het hoofdgebouw te berei-
ken , het tourniquet onopgemerkt lieten en bij  het terug-
keeren te vermoeid waren, om opnieuw wat te gaan zien. 

e binnenplaats, die nu juist niet op architectonisch 
schoon kan bogen, levert een fraai gezicht op. Een 
scherm van dunne stof verbergt de ijzeren bekapping 
voor  het oog en laat een aangenaam, getemperd licht 
binnen. e kale wanden zijn met tapijten en andere 
kunstvoorwerpen getooid, en tal van vitrines doen haar 
kostbaren inhoud bewonderen 

e „great attraction"  van hetgeen op de binnenplaats 
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tc zien is vormt de kostbare collectie, die de Prins van 
Wales indertij d van zijn n tocht mede naar  En-
geland bracht. e verzameling wordt aangevuld door 
inzendingen van het n , lord 

n en sir  Birdwood. All e takken van industrie 
zijn vertegenwoordigd, en de tentoonstelling is zeer 
geschikt, om ons te doen zien , hoe hoog het kunst-
handwerk thans nog in ë staat. 

Wat den metaalarbeid betreft, noem ik allereerst de 
goud- en zilverwerken. e Prins van Wales bezit een 
groot aantal zwaardscheeden , gevesten, schilden en kist-
jes voor  adressen, die keurig van bewerking zijn. e 
ornementen , aan het dieren- en plantenrij k ontleend, zijn 
meest in vri j  sterk relief bewerkt, hoewel somtijds ook 
door  graveeren en het gebruik van „émail champ-levé" 
een schoon effect is verkregen. Edelgesteenten en ivoor 
worden ook dikwijl s tot sieraad aangebracht. Zeer 
schoon door  vorm en afwerking zijn de waterflessen en, 
serviezen en rozewaterflacons; zij  zijn meest gegraveerd 
en soms als „niëllo "  bewerkt. e smaakvolle wijze, 
waarop de e kunstenaars platte vakken weten 
te decoreeren, is voor  onze kunst-ambachtslieden zeker 
iets nieuws. n zij  er  veel van leeren! 

Ook lord n is de gelukkige eigenaar van tal 
van kostbare goud- cn zilverwerken. k bezag met veel 
belangstelling een paar  presenteerbladen van verguld-
zilver, uitmuntende door  smaakvolle bewerking. t 
zilveren filigraanwerk  van denzelfden eigenaar is mede 
wel geschikt, onze bewondering te wekken, evenals de 
zilveren adresdoozen. 

n zijn ingezonden door het -
sington . Er  zijn zeer  schoone bij  cn meest 
allen zijn ze met paarlen en edelgesteenten opgesierd. 
Bij  dezelfde collectie zag ik ook een olifantenpriem, 
in email bewerkt, en een uitstekend kunstwerk. 

t de s zich niet slechts op het bewerken 
der edele metalen met ijver  toeleggen, maar  ook de 
onedele tot allerlei smaakvolle voorwerpen weten te 
bearbeiden, toonen ons de fraaie inzendingen van ijzer-, 
koper- en tinwerk. 

e geelkoperen vazen zijn gedreven en gegraveerd, 
soms ook met andere metalen of email ingelegd. Zij 
hebben zeer  elegante vormen. e luxe-wapenen zijn 
op dezelfde wijze bewerkt, en vooral de schilden en 
helmen dikwijl s bij  uitstek sierlijk . t gegoten ko-
perwerk is zuiver  afgewerkt; vooral de verschillende 
schellen verdienen een aandachtige beschouwing. 

e miniatuurschilderkunst op ivoor  vindt in de -
diërs gelukkige beoefenaars. t zijn meest de mo-
numentale gebouwen , waaraan ë zoo rij k is, 
die de kunstenaars als miniaturen afbeelden. n een 
kistje, den Prins van Wales aangeboden, vindt men 
deze miniaturen met veel succes als decoratie aange-
wend. Ook het n m bezit een 
uitgebreide collectie dezer  miniaturen. 

e houtsnijkunst wordt in ë vaak tot versiering 
tc hulp geroepen. t komt mij  echter  voor, dat het 
snijwerk, zoowel dat in hout als in ivoor, hoewel het 
van groote kunstvaardigheid getuigt, toch minder  ge-
schikt is om onzen kunstenaars tot voorbeeld te dienen. 

e besneden kistjes b. v. zijn geheel-en-al met relief 
snijwerk bedekt, en toonen groote verwantschap met 
gelijksoortige Chineesche werkstukken. 

g zijn de e geweven en geborduurde 
stoffen. Zeer  eenvoudig, doch hoogst smaakvol zijn 
de dessins en de kleuren zijn steeds harmonisch. e 
waardeerende woorden , die onlangs in een opstel van 
de „Vragen des Tijds"  aan de e textile kunst ge-
wijd werden, kan ik niet anders dan ten volle beamen. 
Onze Westersche kunst kan van de , wat vlak-
ornement betreft, nog heel wat leeren. 

Bovenal zou ik onzen kunstnijveren willen aanraden, 
de collectie aardewerk, waarvan lord n en sir 
Birdwood de gelukkige eigenaars zijn, met aandacht 
te beschouwen. e zachte kleuren, met hoogst een-
voudige hulpmiddelen verkregen, maken daar  een be-
koorlij k effect. 

s de wanden hangt een serie afbeeldingen van 
j  het n , dat als bouwwerk zeer 

weinig waarde heeft, doch zijn vermaardheid dankt aan 
de schatten, die het herbergt. 

Verder  zijn op de binnenplaats nog aanwezig eenige 
schoone antieke Chineesche en Japansche kunstproduc-
ten, waarbij  bronzen , snijwerken, lakwerken enz., meest 
zeer  schoon. Wat in de overige vitrines aanwezig is 
heeft voor  den ethnograaf meer  belang dan voor  den 
kunstenaar. k wijd er  daarom geen uitvoerige bespre-
king aan, doch begeef mij  liever  naar de Afdeeling 

e kunst." 
t gedeelte der Tentoonstelling bevat zooveel schoons 

en merkwaardigs, dat het van harte te wenschen ware, 
dat zooveel fraais bijeenbleef, instede van weer  naar 
alle windstreken verstrooid te worden. e Commissie, 
die deze Tentoonstelling organiseerde, heeft eer  van 
haar  werk. Zij  kan het natuurlij k niet helpen, dat 
eenige n , waarin de oude kunst 
(dat "  vind ik geen gelukkig woord) 
is ondergebracht, geen voldoend daglicht hebben, en 
zij  verdient lof voor de smaakvolle rangschikking der 
voorwerpen. e „Gids" , die zij  verkrijgbaar  stelde, 
zal den meesten bezoekers zeer  welkom geweest zijn. 

r  de haast, waarmede dit boekje waarschijnlij k is 
samengesteld, zijn er  enkele onnauwkeurigheden inge-
slopen. Zoo wordt b. v. het schoone gesmeed-ijzeren 
uithangteeken, dat geheel de vormen van Berain ver-
toont, en dus waarschijnlij k niet vóór het begin der 

e eeuw vervaardigd zal zijn, tot het begin der 
e teruggebracht, en van een gezicht om Amster-

dam , dat nog den Singel, den l en de 
Gelderschckade als grenzen vertoont, en dus vóór de 
uitbreidin g van 1611 geschilderd moet zijn, gezegd, 
dat het Amsterdam voorstelt in het midden der e 

r  mijn lezers waarschijnlij k bij  hun bezoek aan 
de Tentoonstelling van oude kunst zich van een „Gids " 
voorzien hebben, zal ik er  mij  toe bepalen, datgene 
aan te stippen, wat mij  bijzonder  aantrok. 

n het eerste lokaal, noem ik de Gothische-en -
naissance-kasten , het terra-cotta borstbeeld en een 
Vlaamsch tapijt . Ook het daar  aanwezige kanon , „Vo -
gheler"  genaamd, is belangwekkend. Jammer dat het 
in deze zaal zoo duister is. 

e tweede zaal, beter  verlicht dan de eerste, bevat 
goede wapenen, harnassen en kanonnen. Vooral het 
kleine koperen kanon, dat aan e r toebehoord 
zou hebben, is een meesterstuk van bewerking,
kanon, „Fredclant "  genaamd, is ook zeer  fraai. Voorts 
vindt men hier  goede met „niëllo "  versierde wapen-
rustingen , ingelegden kruisboog, een fraai relief „d e 
slagh van Bossu"  , keurige smeedwerken, en ook het 
kunstig gesmede uithangteeken, dat ik straks noemde. 

t derde lokaal bevat een gedeelte der  beroemde 
koorbanken uit dc k te Bolsward. Zij 
zijn in laat-Gothische vormen , doch het komt mij  voor, 
dat zij  eer  in het begin der e dan in iiet laatste 
deel der  XV c eeuw vervaardigd zijn. k werk 
was in de eerste jaren na 1500 hiertelande niet zeld-
zaam. n denke b. v. aan de koorbanken of de -
Gecstbank te . 

e bekende schilderij  uit de k te Alk -
maar, voorstellende de Zeven werken der  barmhartigheid, 
hangt hiernaast, 't s een goed werk uit het begin der 
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c eeuw. Ook de fraaie bronzen beeldjes der -
landsche Graven, van hét Amstcrdamsch stadhuis af-
komstig, zijn in deze zaal aanwezig. e predikstoel 
uit Uden, fraai gesneden, is mede zeer  merkwaardig. 

t zal menigeen genoegen hebben gedaan, de beroemde 
doopvont van Breda, het monument van Borgnival uit 
diezelfde kerk, cn een gedeelte van het koorhek van 
Enkhuizen in afgietsel hier  weergevonden te hebben, 
al geven die natuurlij k slechts een onvolkomen denk-
beeld van dc origincclcn. 

g zijn dc e en Gothische kerk-
sieraden , waarvan ik noem dc bisschops-bustc van St.-
Frcdcrick , den zilveren miskelk van het kapittel te 
Utrecht, de jachthoorns van de k te 

, thans reliquiehouders. 
e kopie naar  dc reliquieënkast van St.-Scrvaas te-

t geeft ons althans eenig denkbeeld van het 
origineel, dat tot de Xll e eeuw opklimt . 

e zoogenaamde e r bevat ccn paar  keu-
rige c kasten, fraai h aardewerk, 
goede stoelen met leer  bekleed, uit de c eeuw, 
en kamerschutten, die van wat later  dagtcckening zijn. 
Een der e kasten wordt door  dc „Gids" 
twee eeuwen vroeger  geplaatst, wat onjuist is, 

t lokaal naast dc e r  wordt dc „Taverne" 
genoemd. t bevat een fraaie kast, in strengen stijl , 
een goede kamerbetimmering, een keurige bedstede 
cn eenig goed h aardewerk. t arrangement 
is hier  zeer  te prijzen. 

e volgende kamer bevat dc kamerbetimmering uit 
, indertij d in de „Verzameling van Oude Bouw-

werken der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst"  afgebeeld, endoor  het k aangekocht, waar-
over  velen zich meenden te moeten beklagen. Gelukkig 
is het kunstwerk op deze wijze voor  ons behouden ge-
bleven. Voorts vindt men er  eenig schoon huisraad 
uit de XV e eeuw. 

e kamerbetimmering uit Zaltbommel is goed be-
werkt, doch vooral interessant zijn de kolonncttcn in 
het daaraanvolgend vertrek, onlangs tc t gevon-
den, en verwantschap vertoonende met dc beste -
landsche houtsnijwerken uit het begin der e eeuw. i 

Al s bezienswaardig vermeld ik verder  dc tapijten uit ! 
het s te . t oude e aar- | 
dewerk in 't lokaal daarnaast is te slecht verlicht om 
het behoorlijk tc kunnen bestudeeren. Voorts noem ik 
nog dc collectie van baron Gerickc van , 
waarbij  goed , de keurige verzamelingen 
van zilverwerk van den heer  Fuld, den markies d'Ar -
cicollar, de verzamelingen van miniaturen van dc heeren 

f en Fuld. r  dezer  verzamelingen is een rijk e 
bron voor  studie en leering. 

Verder  vermeld ik de verzameling porselein, waarbij 
, Weesper, Amstel, h , r 

en Sèvres voorkomt, zoodat men die verschillende soor-
ten allen kan leeren kennen, de c ma-
jolica's, enz. 

Ten slotte kom ik bij  dc groote kast, die ver-
scheidene der  kostbaarste goudsmidswerken, in ons 
vaderland nog tc vinden, bevat. Onder  al die pracht-
stukken geloof ik , dat de beroemde beker  van het 
Amsterdamsch St.-Jorisgild, die op Van der s 
Schuttersmaaltijd is afgebeeld, het fraaist is. e beker 
van Veere, hoewel met zeer  kunstig drijfwer k versierd, 
is m. i. niet zoo monumentaal. e Gids bevat be-
langrijk e bijzonderheden omtrent elk van de in deze 
kast tentoongestelde voorwerpen , en ik behoef dus niet 
in uitweidingen te vervallen, 

k neem thans afscheid van de OpmcrAcrAezers, 
die wel zoo welwillend waren, mij  op mijne tentoon-
stellingswandelingen te vergezellen. k heb zooveel 

mogelijk getracht, alwat er  merkwaardigs op de Am-
sterdamsche tentoonstelling te zien was, te behandelen. 

b ik soms wat vergeten, dan hoop ik, dat men het 
mij  zal willen vergeven, en gedachtig zal zijn aan de 
spreuk: 

..Perfection will never  be obtained". 

E . 
. t nieuwe Paleis van Justitie is g j. l . 

met groote plechtigheid, in tegenwoordigheid van den g 
en de n van België, geopend; de eerste steen van dit 
monumentale gebouw werd in 1866 gelegd en de bouwkosten 
bedragen 45 millioen francs. e ontwerper  — de beroemde 
architect Poelaert  mocht zijn werk niet voltooid zien, daar 
hij reeds in 1879 overleed, maar  zijn nagedachtenis werd wel-
verdiende hulde gebracht. e r  liar a sprak welgekozen 
woorden over  den tc vroeg overleden ontwerper, en de weduwe 
cn dc dochter  van den overleden architect hadden temidden 
der ministers en andere hoogwaardigheidbckleeders plaats ge-
nomen ter  linkerzijd e van dc zetels voor  het koninklij k gezin 
Alvorens het paleis tc bezichtigen, deden de g en de 

n zich mevr. en mej. Poelaert voorstellen cn drukten 
in ccn kort onderhoud de weduwe bij  herhaling de hand. 
levens bood de r  van Justitie mevr. Poelaert, en de 
burgemeester  hare dochter  den arm, teneinde de koninklijk e 
famili e op haar  tocht door  het gebouw te vergezellen. 

c maken wij  minder  omslag met ccn architect; 
de man wordt immers voor  zijn arbeid betaald! 

E . 
. g j . l . had de algemeene vergadering 

plaats van de l van machinisten. Aan het jaar -
verslag September »V„  ontleencn wij , dat dc cursus aange-
vangen werd met 93 leerlingen, waarvan 24 in dc 2de klasse 
en  in de istc klasse; bij  het einde van den cursus voldeden 
66 'leerlingen aan het examen, waarvan er  22 de school ver-
lieten om zich in verschillende werkplaatsen voor  het diploma-
examen voor  tc bereiden. 

Voor  het toelatingsexamen voor  den cursus 1883—84 meldden 
zich 60 adspiranten aan, waarvan er  39 geplaatst konden wor-
den, zoodat dc nieuwe cursus is aangevangen met 50 leerlingen 
in de iste cn 44 in de 2de klasse. e klassen zijn in twee 
parallelklassen verdeeld. 

c financicclc toestand is betrekkelij k gunstig; de rekening 
voor  het volgende dienstjaar  werd in ontvangst en uitgaaf op 

/ 3 5 ° 7 3 - 9- vastgesteld met een nadeelig saldo van ƒ 1373 9"-
e Voorzitter , de heer  Tegelberg, bracht hulde aan het 

overleden bestuurslid, den heer  J. . van der  Toorn , die 
van dc oprichtin g af dc l aan zich verplicht heeft; 
de heeren W. Spakler  en J. G. C.  dc Vogel werden bij 
acclamatie als bestuursleden herkozen. 

— n het dagblad  Amsterdammer wordt de benoeming 
van den Wethouder a tot vertegenwoordiger  der l 
Gaz-Association besproken, naar  aanleiding waarvan de redactie 
een brief van den heer . P. Pels ontving, die met eene toe-
lichtin g in zijne kolommen werd opgenomen. t stuk luid t 
als volgt: 

 15 October  1883. 
 de

n het hedenavond verschenen nommer van uw dagblad leest 
men het volgende: 

t gerucht wordt bevestigd, dat de heer , wethou-
der voor  publieke werken, directeur  (gezegd: vertegenwoor-
diger  der l Gaz-Association) van dc nieuwe gasfabriek 
zal worden. n mag dit als nieuw bewijs beschouwen, dat 
in onzen Gemeenteraad de gasquaestie door  deskundigen is 
behandeld geworden. t raadslid Gosschalk werd architect-
adviseur, de wethouder  van publieke werken ziet zich de eer-
volle betrekking van directeur  opgedragen. Zoo hebben we 
dus alle recht te verwachten, dat wij  eindelijk gas zullen bran-
den -ugeheel naar den zin van den Gemeenteraad." 

s het onbescheiden te vragen wat dc laatste, door  mij  onder-
streepte woorden, met juistheid te beteekenen hebben? 

«Gosscha lk en a zijn toch in zake Gaz «des noms bien 
e tonnés de se trouver  ensemble!" 

«Terwij l de eerste, met zijn bekend talent, exploitatie door 
particulieren verdedigde, bleek de Wethouder  Bcrgsma bij 
de discussien in den d de incarnatie te zijn van exploitatie 
van gemeenteicige en heeft niemand krachtiger  en welspreken-
der dan hij  geijverd tegen de gunning der  concessie aan eene 

. 
s echter  uwe bedoeling dat de heer , vertegenwoor-

digende de l Gaz-Association, door  zijne bekendheid 
met de geschiedenis der  Gaz-quaestie en met de eischen door 
dc gemeente gesteld, beter  dan iemand anders instaat is te 
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waken, dat het met deze j  gesloten contract nauw-
gezet en eerlijk wordt uitgevoerd, — dan ben ik dit geheel 
met u eens. 

t de opname dezer  regelen verplicht u, 

. 1'. . 
e opmerking, dat men gas zal branden geheel naar  den zin 

van den Gemeenteraad als bij  den bouw en exploitatie der 
nieuwe gasfabriek twee gemeenteraadsleden, die dc twee tegen-
over  elkander  staande richtingen vertegenwoordigden, betrok-
ken zijn , ligt , dunkt ons, voor  de hand. 

»Of de heer a tieier dan iemand anders" instaat zal 
zijn te waken, dat het met dc l Gaz-Association gesloten 
contract nauwgezet en eerlijk wordt uitgevoerd, ziedaar  een 
vraag, waarop het moeilijk is te antwoorden. j  zou dat 
zeker  zijn , als hij  — met de noodige bekwaamheden toegerust — 
door  de Gemeente werd benoemd om die wacht tc betrekken. 
Nu de l Gaz-Association zelve echter  den heer  Bcrgsma 
tot een harer  ambtenaren begeert, moeten wij  het antwoord 
op die vraag schuldig blijven." 

— Bij  het onderzoek der  Gemccnte-bcgrooting werden door 
sommige afdeelingen inlichtingen gevraagd omtrent de Bcurs-
prijsvraag . B. en W . hebben geantwoord, dat zij  van voornemen 
zijn een internationale prijsvraa g uit te schrijven. e opmer-
kin g werd gemaakt, dat de Commissie van deskundigen, die 
met het opmaken van het programma werd belast, dc afdoening 
der prijsvraa g heeft vertraagd. t antwoordhierop gegeven luid t 
als volgt; 

t dc door  Burgemeester  cn Wethouders geraadpleegde 
Commissie van architecten dc afdoening der  prijsvraa g van de 

 heeft vertraagd"  is onjuist. Wel is bij  het ontwerpen 
van het programma gebleken, hoe vele bezwaren daaraan ver-
bonden zijn , wil men zich de mededinging verzekeren, welke 
alleen het totstand komen van een waarlij k grootsch gebouw 
kan waarborgen. n is de voorbereiding thans zoover 
gevorderd, dat het ontwerp spoedig aan het oordeel van den 

d zal kunnen onderworpen worden." 
U . t standbeeld van Graaf Jan van Nassau is 

g j. l . onder  een zware regenbui onthuld of, beter  ge-
zegd, door  een drietal personen van het doek ontdaan. e 
plechtigheid werd door  den g en dc n bijgewoond 
en . d hield de feestrede. Na afloop der  onthul-
ling onderhielden de g en n zich met verschillende 
autoriteiten; de heeren J. F. Stracke\ r  der e 
School voor  Beeldende n te 's-Bosch cn , 
lid der  firma h tc Breda, werden als ontwerper  en 
gieter  aan het r  voorgesteld. 

. e 14de October  was voor  velen onzer  vakge-
nooten een merkwaardige dag; dat was de dag, waarop voor 
50 jaren onze tegenwoordige gemeentearchitect, dc heer  J. W , 
Schaap, benoemd werd tot docent in de Bouwkunde aan de 
scholen van het Genootschap s Scientiarum Gcnitrix . 
Aangesteld in 1833 met den ncderigen titel van hulponderwijzer 
in de bouwkunde, duurde het niet lang of hij  werd benoemd 
tot onderwijzer, later  hoofdonderwijzer  en in 1843 tot hoofd 
der bouwkundige school; 5 jaar  later  gaf het Bestuur  van zijn 
waardeering blij k door  hem te benoemen tot li d van verdienste, 
terwij l hij  in den laatsten tij d met de meeste belangloosheid 
de theorie der  bouwkunst doceerde, zelfs nadat hij  in 1864tot 
li d van het Bestuur  gekozen was. 

t voldoening mogen we op de lange reeks van in dat tijd -
vak gevormde leerlingenwijzen, waarvan velen zich in de maat-
schappij  eene eerste plaats verworven hebben, en anderen 
door  zijn leiding en voorbeeld op den goeden weg daarheen 
zijn , terwij l we niet behoeven te twijfelen, dat cr  nog velen, die 
thans van zijn lessen gebruikmaken, of dat nog zullen doen, 
zich eenmaal een waardige positie zullen verwerven. 

t was onzen jubilari s aangenaam van zoo vele zijden be-
wijzen van sympathie te mogen ondervinden, voorzeker  dubbel 
aangenaam, dat enkelen zijner  oud-leerlingen uit andere plaatsen 
hem in persoon hun opwachting kwamen maken. 

Gaan we na wat vóór 50 jaren het onderwijs in de bouw-
kunde was, met welke weinige hulpmiddelen men zich tevreden 
moest stellen en hoe het sedert met reuzenschreden is vooruit -
gegaan, dan voorwaar  getuigt het van zeldzame energie, dat 
zijn onderwijs steeds met den tij d is meegegaan, vooral daar 
wij  van hem kunnen getuigen, dat hij  door  eigen wilskracht 
zich gevormd heeft en dat in een tijd . toen de bouwkunde nog 
niet die rechten in de maatschappij  verworven had, die zij  thans 
kan doen gelden. n den waren zin des woords kan hij  dus 
een self-made man genoemd worden, en wij  kunnen het op 
"ie t te hoogen prij s stellen in hem een der  eerste baanbrekers 
voor  de moderne kunstrichtin g te zien, hoewel het hem soms 
°ok onaangenaamheden veroorzaakte. 

t kon daarom niet anders, of velen voelden zich gedrongen 
den jubilari s een blijvend aandenken op dezen dag aan te bieden. 

t Bestuur  van het Genootschap . S. G. bracht , bij 
monde van den President prof. Van Bemmelen, hem zijne ge-
lukwenschen cn herinnerde in kort e trekken het afgcioopen 
''jdperk ; als bewijs van hoogachting en waardeering werd 

hem een zilveren gedenkpenning met gouden rand cn toepas-
selijke inscripti e aangeboden. 

Verder  zagen we een lauwerkrans aan den wand prijken , 
hem door  dc leeraren der  inrichtin g vereerd, en wij  mogen 
in s belang den wensch niet onderdrukken, dat daarvan 
in de naaste toekomst geen gebruik gemaakt worde om op 
te rusten, altij d figuurlijk  gesproken. 

e p ièce de resistance was stellig het cadeau, dat dooreen 
commissie van oud-leerlingen hem werd aangeboden, n.l. een 
vrouwebeeldje, nevens zich een halve kolom, en houdende in 
dc eene hand een gouden lauwerkrans, terwij l de andere op 
een schild rust, waarop in goud dc initialen van het Genootschap 
prijken . t figuurtje  is in mat cn dc kolom met het schild 
in gepolijst zilver  uitgevoerd; het geheel rust op een zwart-
marnieren voetstuk, waar  op een zilveren plaat de opdracht 
vermeld staat. 

e fabriek der  heeren Van n te Voorschoten is de 
geboorteplaats van dit monumentje, cn als wij  ons aan critiek 
mogen overgeven zouden wij  dc opmerking willen maken, dat 
wel in het voetstuk »stijl "  te zien is, al is het dan ook helaas 
néo-grec. maar  dat in het beeldje geen stij l hoegenaamd te vinden 
is; het mist zelfs een aangenaam silhouet, wat nog veel zou 
vergoeden. 

Wanneer  men niet van alle kanten den roem van deze fabriek 
had hooren verkondigen, zou men, afgaande op het hier  be-
doelde product, cr  niet licht toe komen haar  een rang toe te 
kennen, zoo hoog als zij  tegenwoordig inneemt. 

t cadeau ging vergezeld van ccn album met olijfhouten 
omslag, waarop een zilveren plaat met inscripti e en de namen 
bevattende van dc deelnemers, waarvan er  velen van hun 
vaardigheid in het hanteeren der  teekenstift cn enkelen ook 
in die van het penseel blij k gaven. t moet gezegd worden, 
dat op het gebied van het figuurteckenen men zich niet onver-
dienstelijk bleek te bewegen. Ook de regels der  perspectief 
schenen door  velen goed opgevat tc worden. 

Voorzeker  is het aller  wensch, dat de heer  Schaap nog lang 
de zoo noodige toewijding zal hebben en het hem gegeven 
moge zijn , om zijn zoo nuttige lessen in ruimer  krin g te ver-
spreiden, en hij  kan verzekerd wezen, dat de meest oprechte 
erkentelijkhei d zijn deel zal zijn. 

— Aflevering 10 van  Natuur (uitgave van J. G. Broese 
te Utrecht) bevat: 

t Fransche politiewezen op de Amsterdamsche tentoon-
stelling (met fig.). — e brug tusschen New-York en Brookly n 
(met fig.). — e regenwormen als verspreiders van besmette-
lijk e ziekten. — Watergas. — g (met fig.). — t 
opzetten van vogels. — e honigvogels  (met fig.). — -
daagsche geologische verschijnselen. — e pantograaf of tachy-
graaf van e (met fig.). — Een zak-mitraillcuse (met fig.). — 

l om een goudkleur  aan geelkoperen voorwerpen te ge-
ven. — e circulatie-fontein van E. Bourdon (met fig.). — 

t verwijderen van melk- en koffievlekken uit geweven stof-
fen. — e woningen op de Amsterdams :he tentoonstel-
lin g (met fig.). — e electrische stroom als wekker  (met fig.). — 
Correspondentie. 

J TOT G
. 

Vergadering- van Vrijdag 12 October 1883. 
e eerste bijeenkomst van de Afdeeling der -

schappij  tot Bevordering van Bouwkunst alhier  werd 
hedenavond gehouden. 

Al s Voorzitter  opende de heer  J. E. G. Noorden-
dorp de vergadering met den leden het welkom toe 
te roepen en den wensch te uiten, dat de bijeenkom-
sten, die de Afdeeling zich voorstelt dezen winter  te 
houden, zich , zooals dit een vorig jaar  het geval was, 
kenmerken mogen door nuttige besprekingen van ver-
schillende onderwerpen en gezelligheid, en elk der  le-
den zich beijvere om den goeden naam, die deze 
Afdeeling verwierf, te helpen handhaven. 

p volgden, nadat de notulen der  vorige ver-
gadering waren gelezen cn goedgekeurd, eenige mede-
deelingen van het Bestuur, omtrent het verstrekken van 
vergoeding voor  reiskosten aan de afgevaardigden op 
de Algemeene Vergaderingen en van enkele huishou-
delijke zaken. 

t verschaffen van de gelegenheid aan personen tus-
schen de 18 en 23 jaar, om als buitengewoon lid der 
Afdeeling toe te kunnen treden, zonder  verplichting lid 
der j  te zijn, wat bij  advertentie was be-
kendgemaakt, leverde totnogtoe geen resultaat. 
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e verhandelingen van de laatste Algemeene Ver-
gadering werden met belangstelling aangehoord, en den 
afgevaardigden dankbetuigd voor  hetgeen zij  daarbij 
voor  deze Afdeeling hebben verricht door  het uitbren-
gen van het uitvoerig verslag. 

Voor de regeling der  werkzaamheden werd door  het 
Bestuur  reeds een rooster  opgemaakt, waaruit men de 
gevolgtrekking moet maken, dat ook dezen winter  de 
Afdeeling n met vrucht werkzaam kan zijn. 

a werd door het lid Baron eene kunstbeschou-
wing gegeven over de e in België en -
land , naar  aanleiding van het pas over dit onderwerp 
verschenen bouwkundig werk door  Ewerbeck en Ncu-
meister, uitgave van Seemann tc , wat tot 
eenige discussie aanleiding gaf. 

e vergadering werd daarop door den Voorzitter 
gesloten. 

Vergadering van Donderdag 18 October. 

e Afdeeling hield hare eerste vergadering in het 
gebouw der . e Voorzitter  opende haar met 
een welkom aan- en tevens een woord van opwekking 
tot de leden om ook weder dit jaar, niet minder dan 
in vroegere jaren, werkzaam te zijn voor  de bevordering 
der  Bouwkunst in den uitgestreksten zin en daardoor 
alzoo de 's Gravenhaagsche Afdeeling steeds in cere 
tc houden. 

Onder de mededeelingen van ingekomen stukken 
kwamen voor: de dankbetuigingen van verwante lichamen 
voor het hun toegezonden jaarverslag cn een verzoek 
van het lid s om zoo spoedig mogelijk, in eene 
vergadering der  Afdeeling, cene spreekbeurt te mogen 
vervullen over de aanhangige plans tot eene verbeterde 
watergemeenschap van 's Gravenhage met de Schie. 

Er werd voorlezing gedaan van dc verslagen der  alge-
meene vergaderingen der j  tot Bevordering 
der  Bouwkunst, dit jaar  beiden te Amsterdam gehouden. 

Na ballotage traden, met algemeene stemmen , een 
drietal heeren als leden der  Afdeeling toe. 

Verder  bracht het Bestuur het rapport ter  tafel van 
de bekroonde teekeningen inzake de opmetingen van 
een tweetal schoone details uit het zoo vermaard 
gemeentehuis van 's Gravenhage, n.l. die van de Vier-
schaar in de vestibule en den schoorsteenmantel met 
boezem in de Trouwkamer. 

e teekenaar van dc eerste bleek te zijn dc heer 
t en die van dc tweede de heer  Bauer, bei-

den te 's Gravenhage woonachtig. 
t allen lot mocht de Voorzitter  van deze beide 

stukken gewagen en erop wijzen , dat door  dergelijke 
vruchten , zeker  niet minder dan door het houden van 
redevoeringen , de belangen der  bouwkunst werden ge-
baat , terwij l daaruit ook bleek dat dc lust voor het 
schoone bij  dc 's Gravenhaagsche jongelingschap in 
toenemende mate leefde en werkte. 

t Bestuurslid e bracht den leden in kennis 
met het model van zijn lichtkozij n met naar  binnen 
draaiende en tegelijk schuivende boven en onderramen. 
Spreker wees op het nut eener  dergelijke constructie 
uit het oogpunt van soliditeit cn op de vele voordeden, 
die daaraan verbonden waren, waarvan de luchtver-
versching der  woonvertrekken, de gemakkelijkheid bij 
het schoonmaken der  glasruiten zonder  levensgevaar 
cn de in- en uitvoering van meubelen, ingeval van 
brand enz., zeker  wel de voornaamste waren. j toonde 
aan , dat er  op het terrein der  constructieve détails , 
waaronder de lichtramen wel eene eerste plaats beklee-
den, nog veel te verbeteren was en dergerlijk c onder-
werpen , waarlij k niet minder dan die op het gebied 

der  schoone bouwkunst, in hooge mate de aandacht 
verdienen. 

Eene groote detailteekening diende nog tot aanvul-
ling van het model, terwij l de spreker een exemplaar 
van het Tijdschrif t van het k t van 

, waarin dit onderwerp mede behandeld was, 
voor het archief welwillend aanbood, en, op aanvrage 
van eenige leden, ook gaarne toestemming gaf tot het 
drukken dier  verhandeling en teekeningen in het jaar-
verslag. 

Bij  monde van den Voorzitter  bedankte dc Vergade-
rin g den spreker  voor  zijne belangrijke mededeeling 
die hier  zeker, nog meer dan in het k -
tuut van , op zijne plaats was. 

t bestuurslid Bauer  sprak met een enkel woord 
over het nut van cene leeszaal, tot verhooging van het 
genot en de studieën vooral van jeugdige beoefenaren 
der  bouwkunst die zich met de verwezenlijking van 
zulk een plan in den g schenen bezig te houden. 
Enkele leden voerden hierover het woord en de Voor-
zitter  resumeerde, dat dit denkbeeld in elk geval wederom 
getuigde van den goeden geest dier  jongelingschap en 
de Afdeeling zich aanbevolen hield voor  latere ontwik-
keling van dat plan in haren boezem , omdat dit zeker 
den steun der  Afdeeling zou verwerven. 

Niets meer aan de orde zijnde, sloot de Voorzitter 
de vergadering. 

Vergadering van Vrijdag l y October. 
Vrijda g avond hield de Afdeeling Amsterdam der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst hare eer-
ste wintervergadering in een der  lokalen van Odéon. 
Tegenwoordig waren 5 bestuurders en 12 gewone leden. 

e Voorzitter , de heer r  Bisdom, opende de 
vergadering met een woord van welkom aan de leden 
cn beval hun het trouwe bezoek der  vergaderingen ten 
warmste aan. 

Aan ledental ontbrak het niet, doch alleen aan be-
langstelling; spreker  wenschtc dat de leden het Be-
stuur  trouw zouden terzijde staan om de vergaderingen 
zoo gezellig mogelijk te doen zijn. 

Na lezing en goedkeuring der  notulen van de vorige 
vergadering, hield de heer r een bijdrage over 
het plan van uitbreidin g ten noordwesten van de Over-
toomsche Vaart, gelegen in de gemeente Amsterdam cn 
gedeeltelijk in de aangrenzende gemeente Nieuwcr-
Amstel, welk plan door  de betrokken gemeenten is goed-
gekeurd en door eene j  onder den naam 
„Overtoom "  zal worden geëxploiteerd. Spreker  lichtte 
het plan door  teekeningen op flink e schaal toe en wees 
daarbij  op de groote moeilijkheden, die voor het ver-
krijgen der  concessie te overwinnen waren, eerstens 
omdat de gronden gelegen zijn in twee verschillende 
gemeenten en tevens een groot deel uitmaken van den 
zoogenaamden „Gasthuis-"  of „Godshuispolder" . Spre-
ker werd den dank der  Vergadering voor  zijne bij -
drage gebracht door  den Secretaris, de heer . 

Wijder s werden de drie ingekomen en bekroonde 
ontwerpen op de prijsvraag voor een „Badhui s met 
zwembassin", uitgeschreven door de j tot 
Bevordering der  Bouwkunst, bezichtigd. e ontwer-
pen waren daartoe door de j aan de Af-
deeling afgestaan. 

a werd de vergadering gesloten. 

Vergadering van Vrijdag  October. 
Nadat dc Voorzitter  den leden op de eerste vergadering het 

welkom had toegeroepen, werden dc notulen gelezen en goed-
gekeurd. Na mededeeling dat bij  het Bestuur  waren inge-
komen dc verslagen van de Ambachtschool tc Arnhem cn van 
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dc Afdeeling 's-Gravcnhagc, benevens een catalogus van teeke-
ningen en prenten, verzameld door . A . , werd een 
schrijven van twee leden van de Afdeeling aan de orde gesteld, 
inhoudende dc vraag: 

»Wat is op te merken omtrent de kwalitei t van cement-
soorten en welke is het benaderdend cijfer  der  hoeveelheden, van 
iedere soort jaarlijk s hicrtclandc gebruikt" . e vraag kwam 
in behandeling, nadat dc Voorzitter , als afgevaardigde, verslag 
had uitgebracht van dc Algemeene Vergadering der -
schappij, en een door het Bestuur  opgesteld adres aan den Ge-
meenteraad, met verzoek om het thans als Stadhuis in gebruik 
zijnde gebouw van n van m te restaurceren, met 
algemeene stemmen door dc leden was goedgekeurd. 

Voor de beantwoording van de bovengenoemde vraag had 
de Secretaris zich in verbinding gesteld met handelaren in 
cement en daarop tal van brochures, brieven, monsters enz. 
ontvangen, die allen ter  vergadering tegenwoordig waren. 

n het algemeen waren de leden van gevoelen, dat deze vraag 
zeer  moeilij k in korten tij d was op tc lossen, cn daar dc 
Gemeente weldra bij  de besteding van riolen proeven zal nemen 
omtrent cementsoorten, werd aan het Bestuur  opgedragen, den 
Gemeente-architect tc verzoeken om die leden, welke gaarne 
de proefnemingen wenschen bij  tc wonen, daartoe in dc ge-
legenheid tc stellen. 

Ui t dc leden waren eenigen bereid een Commissie te vormen 
om een rappor t op te stellen, teneinde zoodoende die vraag 

te kunnen beantwoorden. Algemeen was men van gevoelen, dat 
die proeven dan waarschijnlij k uitgebreider  zouden kunnen 
genomen worden, om zoodoende de meest gebruikt wordende 
soorten te onderzoeken. 

Ter bezichtiging waren dc plans van dc te bouwen kazerne 
te Arnhem en van de gevangenis te Zutfen. 

Nadat de eerste plans in oogenschouw waren genomen, gaf 
een der  leden te kennen, dat hij  zeer  teleurgesteld was in zijn 
verwachtingen omtrent het uiterlij k van dit gebouw. 

j  had hoogere eischen gesteld aan een dergelijk ontwerp, 
dan die, welke men heeft voor een blok arbeiderswoningen, 
cn kon zich niet begrijpen dat bij  zulk een hooge bouwsom het 
geheel er  zoo arm en karakterloos uitzag en volstrekt niet deed 
denken aan een kazerne j  wenschtc, indien dc overige le-
den zijn gevoelen waren toegedaan, dat hierover een gemo-
tiveerd oordeel in het verslag werd opgenomen, en ook aan 
dc andere afdeelingen hunne beschouwing daarover  werd 
gevraagd. Zonder verhooging van kosten toch had aan het 
gebouw een uiterlij k kunnen gegeven worden, dat meer aan 
de bestemming beantwoordde, en hij  meende dat het op den 
weg lag van de j en de Afdeelingen om in derge-
lijk e gevallen daartegen tc protcsteeren. 

Onnoodig was het hierover in discussie tc treden, daar  allen 
op dit punt eenstemmig waren. 

Na bezichtiging van dc andere ingezonden plans sloot de 
Voorzitter de vergadering. 

Plaatsgebrek is oorzaak, dat eenige stuk-
ken voor het volgend nommer moeten 
blijve n liggen. 

Een bekwaam Bouwkundig TEE-
B voor  Plannen en . 

Aanbiedingen franco, onder  letter A aan 
het Bureel van  Opmerker. 

Openbare Verkoopingen 
b i j  i n s c h r i j v i n g 

, 

fl.fl.  Architecten. 
Een , bekend met Bouw-

kundig Teekenen en de Practijk , zoekt, 
ter verdere opleiding, plaatsing bjj  een -

T of . Verzoeken 
Brieven onder . C.W. in te zenden bjj  de 
Boekhandelaars N &  Z O O N , Sin-
gel hoek Bergstraat, te Amsterdam. 

j  tot Exploit alio van 
Staatsspoorwegen. 

(Voor  rekening van den Staat.) 

Op g den 13 November  1883, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

e van Staatsspoor-
wegen bjj  de e n te Utrecht, van: 

Bestek No. 391. 
e uitbreidin g van het hoofdge-
bouw en eenige bijkomende wer-
ken op het station . 

e besteding geschiedt volgens jj  65 van 
het Bestek 

t Bestek ligt van den 23 October 1S83 
ter lezing aan het Centraalbureau bjj  dc -
reelse n cn aan het Bureau van den r 

r . V A N N te fen-
loo, en is op franco aanvraag aan genoemd 
Centraalbureau (afd. Weg en Werken) te be-
komen, tegen betaling van ƒ 0.50. 

n worden gegeven aan het Cen-
traalbureau (aid. Weg en Werken) en door 
den r  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op den  November 1883, ten 12'/, ure na-
middag. 

Utrecht, den 19 October 1883. 

Vertegenwoordiger der  Ceramiek- en 
Cementtegellabriek 

Verders specialiteit in : 
n - en Fabrieksramen. 
n en n . 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjke r en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
brjzouder  geschikt voor de reproductie van 
Plant, Teekeningen enz. van  Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
graphu- voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers cn op 
zjjne  j  | i e  huns voor . -
kers, allee tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
estelliugen voor  Pl»ul l t l *p l i ie , zonder 

prijsverhooging voor  dc bestellers. 
O . J . . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstni-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tenloonst. te . Bekroning 
2'n  4  n graa() ï 0 0 r Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

 T

Van der JJinden & Co. 
« a l v . o p

"  Zuinigheids- |Niet aangroeien-
 de ca rciestwe-

Boosterjjzers.| rende Verven. 

N 
en buiten dienst gestelde 

. e ONTVANGE  der E 
en N te  UT zal op 

, den 25 October  1883, des voonnid-
dags ten  ure, in het s
en Zeecaait, van J . C. V A N , 
op de Groenmarkt aldaar, bjj  inschrjjvin g 
verkoopen: 

, 
liggende in het Tuighuis te  ten 
getale van 18885 stuks en in het n 
der Artilleri e te Geerlruidenherg ten getale 
van 11988 stuks, in 

307 kavels van 100 stuks ieder, 
 kavel van 85 stuks, 
 kavel van 98 stuks, 

voorts in : 
60 massa's van 5 kavels of 500 stuks ieder, 

 massa van  kavels of 385 stuks, 
 massa van 5 kavels of -19S stuks, 

verder in: 
 massa van alle Geweren te

 massa van alle Geweren te
en eindeljjk in : 

Een Generale massa van alle 3U8S3 
Geweren. 

. e ONTVANGE  der E 
en N te  zal op Vrijdag, 
den 2 November  1883. des voonniddags ten 10 
ure, in het hotel (vroegerSekaap\ 
achter het Stadhuis aldaar, bjj  inschrjjvin g 
verkoopen: 

e Goederen, 
bestaande in , Geweren, Pistolen enz. 

e goederen zjjn te bezichtigen te
drecht en te Geertruidenljerg alle werkdagen, 
des voonniddags van 10 tot 12 ure en namid-
dags van 2 tot 4 ure, tc  op , 

g en Woensdag, den 22, 23 en 31 
October 1S83, vóórmiddags van 9 tot 12 ure 
en namiddags van 2 tot  ure. 

e voorwaarden liggen ter  lezing ten kan-
tore van de genoemde Ontvangers te
drecht en te

Verkoopboekjes en nadere inlichtingen zjjn 
op franco aanvrage gratis te verkrjjge n door 
tusschenkomst van eiken Ontvanger  der -
stratie en . 



E . 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conciirree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A

^Ï  & 7 
N V A N 

op de 
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1 . Tentoonstelling te Amsterdam 
f t iw w n . n i . , 1 b o k l 'ooi i d met 

A (hoogste onderscheiding) 

Biokerstraat 
. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Cent raai verwarming tz Vent ila tie-
n richtingen, 

naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

, n . Scholen, Biblioth i 

E

, 

-
en andere 

35 „ . B 0 C  Frères, E 
, S & E t 

co 1~>H T o 
Oostzeedjjk 24S,

N 
voor , 1-

S , enz. 

, 

 nanlArclnf » .1 ... . _ uil papierstof met sterke hennip zeer  lint 

Openbare Gebouwen Werkp laa ts™Xbr ie " - '  \ . 
ken enz. door  middel van 1 — - . 
fif  Tall ê

 miuuei van atoom-, Wat er-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoostellen en Wasch-
inriohtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u we v i i i i f t , 1.0 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten , woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten cn begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

EXPLOITATIE DEH GROEVEN  VAL DE

Beltweg N°. 3. 
. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, (Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan bet r  der  fabriek, k  Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F.  te Arnhem te Arnhem. 

W. N WALS

AVENU E  27. 
. 

i A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 18S2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

tViitrifiiganlpompe n en Stoomheijen 
T E F en T E U . 

Geldersch-Overijselscke 

G 
op Zaterdag den 27 October  1883, des mid-

dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »
"  te  van: 

Bestek N " . 10. 
Grond- en n ten be-

hoeve van het gedeelte lokaal-
spoorweg van af de grens tus-
schen de gemeenten Aalten en 
Varsse veld tot en met het station 

. e circa 16,3 
kilometer). 

Bestek N " . 21. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station . 
Bestek  N". 22. 

Gebouwen en inrichtingen op het 
station Terborg. 

Bestek  N". 23. 
Gebouwen en inrichtingen op het 

station Varssevold. 
Voor elk bestek kan afzonderlijk worden 

ingeschreven en moet een afzonderlijk in-
scnrjjvingsbilje t worden ingeleverd. 

e inschrjjvingsbiljttte n moeten uiterlij k 
één uur  voor  de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswjjk . 

n worden gegeven op het ge-
melde bureau, alwaar  tevens de bestekken 
met bjjbchooren op franco aanvrage en tegen 
betaling van: 

ƒ 3 . — voor  bestek No.  en ƒ 1 . 60 voor 
elk der  bestekken No.  en  ver-
krijgbaa r  zjjn . 

'intersrcrjlc, den  September

 V A X T . 
u de e van a el Amic i i ia : JAN' , 

C. . S S en A . W. . 
Stukken voo  het < ïenootschap, tic e , te n 

aan tien  C. . , t e Amster-
dam, en die t de e van het Genootschap aan den 

 T i l . ( i . S , , te Amsterdam. 
Al l e e stukken en s aan hei u van

t X'°.  te Arnhem. 

T  per  maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag;  het buitenland 

f  en C f — , bij  vooruitbetaling. 
, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en

cent voor  een hewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nonimers, uitsluitend bij  contante betaling te bekoment 

ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 

t by ö. W. van de Wiel &C°.,te . 

N V A N T .

n n wordt bericht: 

 dat de 8i2(1t Vergadering zal gehouden worden 
den 31 si'"  October  a. s. in n Stroucken alhier. 

e agenda voor  die vergadering is: 
a. n van het Bestuur, 
/>. Ballotage van den heer . Franken. 
c. g van den Eere-voorzitter, den heer  J. . 

, „Onderwij s is brood." 
 Bijdrage van den heer  W. Wilkens. 

2". Wordt den n nogmaals medegedeeld, dat 
het correspondentie-adres, wat betreft het administra-
tieve gedeelte, is: den r  Th. G. Strengers, iste-
Secretaris, Oosterdoksluis, Amsterdam; en alle stukken, 
de e van het Orgaan van het Genootschap 
betreffende, moeten blijven gericht aan den heer  C. B. 
Posthumus , lid der , Prinsengracht 
851, Amsterdam. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) E T N JAPAN. 

e Bouwkunst der  Japanners stond reeds in over-
oude tijden op een zeer  hoogen trap. Wel-is-waar 
was zij  toen nog niet zoo verfijnd als die van de Grie-
ken en , maar  zij  schiep kasteden , paleizen 
en buitenverblijven , die voor  die der e -
naissance niet behoeven onder  te doen. 

e Japansche architecten hadden echter  te kampen 
met eene moeilijkheid, die zij  nooit te boven kon-
den komen. e Japansche Archipel levert slechts wei-
nig goede bouwsteenen op. r  de oude Japanners 
alleen datgene gebruikten, wat hun eigen bodem voort-
bracht, waren zij  genoodzaakt tot hout hun toevlucht 
te nemen, cn zij  schiepen zich daardoor.een zeer  oor-
spronkelijken stijl . 

Natuurlij k maken hun gebouwen niet den indruk , 
eeuwen te kunnen trotseeren , en sterksprekende hori-
zontale of verticale geledingen zijn als vanzelf uitge-

sloten. Talrijk e sierlijk e kolommen dragen het dak, 
dat ver  naar  buiten oversteekt, cn een aangename scha-
duw geeft. 

e gebouwen hebben meest drie verdiepingen, elk 
door  een galerij  omgeven , die meestal geheel open is, 
of wel met fraai beschilderd papier  bekleed is. e 
vestibule is evenzeer  geheel met decoratieve voorstel-
lingen beschilderd, en maakt eenigszins den indruk als 
de vertrekken in de huizen te Pompeji, hoewel de 
menschelijke figuren veel minder  elegant zijn dan die der 
Grieken cn ook de ornementen een geheel ander  ka-
rakter  vertoonen. n ziet deuren , die toegang geven 
tot fraai beschilderde vertrekken, of tot symmetrisch 
aangelegde bloemtuinen , van vierkante perken voorzien. 

e tempels der  Japanners hebben twee verschillende 
vormen. e eerste soort bestaat uit ruwe, onbeschil-
derde planken. e andere soort is van sierlijk uitge-
sneden hout, met dakpannen gedekt, cn voorzien van 
fantastische horens, overal waar  men ze plaatsen kan. 
Aan deze horens hangen de Chineezen hun klokken, 
doch de Japansche godsdienst verbiedt dit, en laat de 
geloovigen door  het slaan op een groote gong bijeen-
roepen. 

l bestaat de tempel uit een vestibule en een 
cella. e vestibule is geheel open en neemt ongeveer 
de helft van het geheele gebouw in. e kolommen 
zijn van hout, dikwijl s met bronzen basementen en 
kapiteelen , en vierkant of rond van vorm. é afgods-
beelden zijn ook in hout gesneden, en de pedestallen, 
waarop zij  staan, vertoonen dikwijl s zeer  sierlijk e vormen. 

e voorhof van den tempel bevat een fontein, leeu-
wen, die aan dé welbekende Assyrische doen denken 
en steenen lantarens, zooals ze bij  geen ander  volk der 
oudheid gevonden worden. 

Wat den indruk van de Japansche tempels zeer  bena-
deelt is de wanverhouding, die er  bestaat tusschen de 
betrekkelij k spichtige kolommen en het zware dak. 

e Japanners zeggen, dat de Chineezen hun leer-
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meesters op het gebied der  bouwkunst geweest zijn, 
en dit is ook nog duidelijk aan hun gebouwen waar 
te nemen. e lang het echter  geleden is, dat de 
Japanners zelfstandig optraden, is moeilijk tc bepalen. 

n overoude tijden verstonden de Japanners de kunst, 
de harde kwartsgesteenten, die op hun eilanden wor-
den aangetroffen, te behakken cn er  vestingen van te 
bouwen, die thans nog bijna ongeschonden aanwezig 
zijn. e steenhouwerskunst ging echter  langzamerhand 
verloren. 

Zeer  eigenaardig zijn ook de Japansche bruggen, 
die sprekend gelijken op die over  de Amsterdamsche 
stadsgrachten. Vroeger  meende men dan ook, dat 
deze bruggen aan de , de eenige Europea-
nen , die vroeger  in Japan werden geduld, ontleend 
waren. e jongste onderzoekingen hebben echter  ge-
leerd , dat enkele van deze bruggen reeds dagteekenen 
van 1450, dus lang vóór een enkele r  in 
Japan geweest was. 

e Japanners waren ook zeer  bedreven in wat men 
thans „tuinbouw-architectuur "  gelieft te noemen. Ter-
rassen, koepels, watervallen, fonteinen, bruggetjes, 
poorten en beelden werden met voorliefde aangebracht 
en maken dikwijl s een hoogst schilderachtig effect 
tusschen het weelderige groen der  Japansche vegetatie. 

Wanneer  men de Japansche bouwkunst in haar  ge-
heel beschouwt, kan men niet ontkennen, dat zij  ge-
heel in overeenstemming is met het klimaat, de ge-
woonten , den godsdienst en het karakter  der Japanners. 

e gebreken, die alle Aziatische kunst aankleven, 
worden echter  ook bij  de Japansche artisten gevonden. 
n dc eerste plaats zijn zij  buiten machte, het ideaal der 

menschclijke schoonheid weder  tc geven. Ook hebben zij 
geen oog voor  kleur  in hoogcren zin, en beelden zij 
slechts het dagclijksch leven af, zooals zij  het zien, zonder 
ooit naar  het ideaal te streven. t zijn naturalisten
sang. Nooit beeldt de Japanner  zijn landgenooten an-
ders af dan bezig met eene of andere dagelijksche ver-
richtin g , hetzij  als aanbidder  der  godheid, als slaaf, 
hard werkende, spelende, of hoe dan ook. c afbeeld-
sels van Boeddha zijn zoo afzichtelijk mogelijk , al is 
soms een naieve gratie in het drapecren ervan niet 
te miskennen. n den tempel van n 
tc Jeddo zijn meer  dan vijfhonderd van deze afgods-
beelden, die allen onderling verschillen, cn vooral 
merkwaardig zijn om hun kleur. Behalve enkelen van 
brons, zijn zij  allen van hout cn verguld of verlakt. 

t vlcesch is licht-rose, en het goud is meestal op 
de haren, den baard, dc tanden of de nagels aangebracht. 

e beschilderingen in de Japansche gebouwen zijn 
over  het algemeen beter  dan de beeldhouwwerken. 

n ziet daar  een groote verscheidenheid van voor-
stelling : soldaten tc paard cn tc voet, jagers, edelen, 
priesters, martelaars, fantastische dieren, leeuwen cn 
vogels , kleine mieren, bruggen, pauwen, cn dames 
niet waaiers. 

n een vestibule te Jeddo ziet men zelfs een geheel 
schildersatelier, met modellen, verfdoozen, Oostindischen 
inkt , penscelen, en de schilder  zelf, die zijn rech-
terhand door  dc linkerhand steunt, om niet te beven. 

t kwam mij  niet onbelangrijk voor, het boven-
staande betreffende de Bouwkunst van Japan aan de 
lezers van dit blad mede tc deelen. c Amsterdam-
sche tentoonstelling geeft hun gelegenheid, een en 
ander  van het hier  medegedeelde aan de werkelijkheid 
tc toetsen.

(A.etA.) T  V A N 
JA N V A N NASSAU T E . 

Zooals de dagbladen reeds meedeelden, had 15 Oc-
tober  1.1, de onthulling plaats van het standbeeld, opgericht 
ter  herinnering aan de Unie van Utrecht. l het 
oorspronkelijk in de bedoeling lag, dit op den 3<x>sten 
verjaardag te doen plaats hebben, ontbraken echter 
langen tij d de noodige gelden, eerst voor  het monu-
ment zelf, later  voor  de kosten der  onthullingsplech-
tigheid. 

t eerste denkbeeld, een gedenkzuil op te richten op 
, had wel de voorkeur  verdiend , daar  deze 

plaats, ofschoon geen direct uitgangspunt, toch aan 
vele hoofdwegen en wandelingen ligt, een der  meest 
bezochte en schoonst gelegen punten der  stad is en 
daarbij  het voordeel aanbiedt, dat het monument reeds 
op een grooten afstand gezien kan worden. t -
ster-kerkhof mist deze voordeden. Evenwel was dit 
plein, gelegen nabij  het Groot Auditorium , waar  het 
verbond werd geteekend, uit een historisch oogpunt 
de aangewezen plaats voor  het gedenkteeken. 

t ontwerp, in zijn geheel, is, wat vorm en grootte 
betreft, zeer  berekend voor  zijne plaats. e figuur, 
den Graaf voorstellende als ridder  en staatsman, is een 
krachtige en schoone. t de linkerhand rust het beeld 
op het gevest van zijn degen, met de rechter  op het 
traktaat , waarop 't jaartal 1579 geplaatst is en dat op 
een min of meer  naar  achteren geplaatst pedestal ligt , 
waarop tevens de helm is geplaatst cn waarvan de 
groote mantel afhangt. 

 zware hardstecnen voetstuk, vlak gelaten en 
met sterk geprofileerde dek- en sokkellijsten voorzien, 
is in proporti e met de zware gcclbronzen figuur.  Op 
de voorzijde staat in koper: „Graa f Jan van Nassau." 

m is een hek in geclbronzc kleur  aangebracht. 
Onder  de vele versieringen , die zoowel van de zijde 

der burgers als van Gemeentewege waren aangebracht, 
verdient vooral vermelding de eerepoort, aan den Paus-
dam opgericht, waarvan wij  hier  een korte beschrij-
ving laten volgen. 

Aan beide zijden van de halfcirkelvormi g gesloten 
doorgang, bevond zich een breed penant, welks voet 
met groen en groote planten was versierd, zichtbaar, — 
zooals de geheele constructie, — samengesteld uit 4 stij-
len , op verschillende plaatsen door  dwarsregels verbon-
den, op de verbindingen met diamantkoppen versierd 
cn verder  met latwerk betimmerd en verdeeld. Boven 
de genoemde planten aan den voet waren vlaggentro-
peeën aangebracht, links met het Nedcrlandschc wa-
pen , rechts met dat van Utrecht, cn in de kleine vak-
ken, ter  hoogte waar  de boog begint, de jaarcijfer s 1579 
en 1883. 

Over  dit samenstel, dat aan dc binnenzijde was be-
hangen met groen, was een licht geprofileerde kroon-
lijst gemaakt met breed fries, dat boven de zijpenan-
ten was verdeeld in 2 vakken door  middel van drie zeer 
lichte consoles , terwij l op het overblijvende lange mid-
delvak ter  eene zijde „J e "  en ter  andere 
zijde „Concordiac res parvae crescunt"  geschreven stond. 

Een attiekvormige betimmering was verdeeld in lang-
werpig vierkante vakken, die afwisselend waren ge-
vuld met de bekende kleuren in doek, een grooter 
middelvak overlatende voor  een groote oranje-draperie, 
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waarboven zich een voorwerp bevond, dat mij  bij  na-
dere beschouwing bleek den Nedcrlandschcn w te 
moeten voorstellen, met een zeer  groote vlaggentropee, 
welke laatste met de boven ieder  zijpenant geplaatste, 
met groen cn wimpels omwonden vlaggestokken met 
kleine vlaggen daaraan, het geheel zeer  goed afsloot. 
Verder  was het geheel nog op smaakvolle wijze met 
draperieën , guirlandes enz. versierd. 

Ook het stadhuis was met smaak getooid. 
Veel minder  was de eerepoort aan de Willemsbrug, 

bestaande uit 4 met doek en groen omwonden palen, aan 
wier  voet bloemen , in het midden waarvan tropeeën en 
aan wier  toppen wimpels waren aangebracht. Ze werden 
op verschillende plaatsen door  rónde, horizontaal lig-
gende stokken met knoppen verbonden; verder  waren 
aan dit magere geraamte even magere guirlandes, kran-
sen , wimpels enz. opgehangen. 

Ook de tribun e voor . . was zeer  sma-
keloos. Wel waren de middelen weinig, doch niet deze 
had beter  effect kunnen verkregen worden en voor  den 
bedsteeachtigen vorm was een betere te kiezen geweest. 

(A. et A.) E T N . 

Verslag van onzen correspondent tc Groningen. 

k begin dit mijn tweede verslag met een enkel 
woord over  het voor  eenigen tij d gereedgekomen ge-
bouw voor  de studenten-sociëteit a Fides." t 
eerst dient dan vermeld , dat de bouw eene som van 
 ƒ42,000 heeft gevorderd. t is dus omstreeks 12,000 

gulden boven het cijfer , dat, volgens de uitgeschreven 
prijsvraag, niet mocht worden overschreden. e bij -
zonderheid is niet zeer  aangenaam voor  hen , die inder-
tij d een fraai ontwerp inzonden, dat terzijde gelegd 
werd, omdat de kosten den gestelden prij s overtroffen !). 
En dit meerdere bedrag is bijna uitsluitend aan uit-
wendige verfraaiing besteed. n leveranciers van deze 
fraaiigheden onze hulde! t beeldhouwwerk ziet er 
over  het algemeen flink uit. e topgevel is te vol, 
of — zou zulks niet zijn, indien de verhouding goed 
kon genoemd worden. Om topgevels te bestudeeren 
behoeven wij  gelukkig geen buitenlandsche reizen te 
doen of kostbare prachtwerken aan te schaffen — der-
halve kunnen wij  allen weten, in hoeverre er  verband 
bestaat tusschen de aangename verhouding van tlie 
oude gevels en de toen gebruikelijk e hooge daken. 

Verder  is er  een goed gebruik gemaakt van mode-
materialen, als daar  zijn: gebrand glas, tegels, enz. 

r  door  al deze omhulsels heen ziende, blijf t er 
niet veel te bewonderen over. e gevel is plat, en 
geen enkele fraaie lij n is erin te vinden. t is bo-
vendien: „een huis zonder  deur" . Terwill e van een 
groot balkon is een van de hoofdvcreischteii voor  een 
goed geheel weggevallen , en terwill e van de tc ver-
wachten „vracht "  op bedoeld balkon, is dit laatste 
„hecht en sterk" , waar  de schoonheid ook alweer  niet 
bij  gewonnen heeft. 

c behandeling van de tweede verdieping geeft een 
doodsch aanzien, dat, zoodra de gloed der  nieuwheid 
van vlechtwerk enz. verdwenen is , er  niet beter  op 
zal worden. 

Toch kunnen wij  dit gebouw een van de best ge-
slaagde heet en, die in den laatsten tij d in Groningen zijn 
verrezen. e ontwerper  heeft zich nergens schuldig 
gemaakt aan leugenachtig effectbejag, of andere oogen-
dienende fraaiigheden , wat in den tegenwoordigen tij d 
reeds aanspraak op waardeering heeft. 

e laatste opmerking brengt mij  als vanzelf op 
het nieuwe komedicgebouw. Thans geheel gereed, 
trekt het onmiddellijk de aandacht tot zich. 

Zij , die met onzen ouden schouwburg bekend zijn, 

zullen het met mij  eens wezen, wanneer  ik beweer, dat 
de nieuwe schouwburg met blijdschap en ingenomen-
heid is begroet. e verbetering is dan ook groot. 

 inwendige van het gebouw is zeer  doelmatig en 
maakt een aangenamen indruk , hoewel alles sober  en 
eenvoudig is — 't gevolg van een beperkt aantal dub-
beltjes. 

Wat het uiterlij k betreft — wij  zullen er  niet veel 
van zeggen. e vormen zijn zoo, als wij  dat ge-
woon zijn van de bekwaamste onzer  vaderlandsche 
architecten , die den moeilijken tij d hebben meegemaakt 
van hen , die begonnen, toen de architectuur  in wezen 
en ontwikkeling ten onzent dood, volkomen dood was, 
en zich uit die periode met kracht hebben opgewerkt 
tot het standpunt, dat wij , jongeren, gereed vonden. 

Zóó bezien maakt het nieuwe gebouw een aange-
namen indruk . e verhoudingen zijn goed, in details 
is alles vri j  netjes afgewerkt, het metselwerk kleurig, 
en het pleisterwerk zóó heerlijk roomachtig gesausd, 
dat men er  begeerlijk naar  zou worden 

Ook profiteert het gebouw veel door  de omgeving. 
Omgeving — ik kom daardoor  op den onmiddellijken 

buurman , eveneens een nieuw gebouw . het gymnasium. 
Grootere tegenstelling is wel niet denkbaar! n 
wij  den schouwburg eens mogen noemen een voorbeeld 
van eenvoudigen goeden smaak, dan zouden wij  het 
gymnasium kunnen noemen een voorbeeld van wel-
doordachte smakeloosheid. 

n wij  hier  dan te doen met een wanproduct? 
t tegendeel is waar. Als bouwwerk is het eene 

merkwaardigheid. t geeft ons de overtuiging, dat 
de ontwerper  is een man van ongemeenc kennis, die 
de architectuur  in al hare hoedanigheden heeft bestu-
deerd en begrepen , en daarbij  talent genoeg bezit om 
d;in te kunnen werken, zonder  in den maalstroom van 
een of ander  vormenstelsel op te gaan. h het 
koele verstand is hier  tc veel aan het woord geweest, 
waardoor  dat onuitsprekelijke is verloren gegaan, dat 
ons gemoed verwarmt en onzen geest verheft. Wij 
doen hierbij  ook dezelfde ervaring op, die wij  bij  den 
z.g. n stijl waarnemen — men houdt 
zich zóó druk bezig met de consequentie in de detail-
leering, dat de hoofdvormen worden verwaarloosd, of, 
misschien is het beter  te zeggen, een punt van onder-
geschikt belang uitmaken. 

Gelukkiger  geslaagd is het nieuwe bureau voor  de 
gemeentewerken van denzelfden architect. k hoop 
van dezen gevel binnenkort een schetsteekening in dit 
blad te geven. 

Nog kan ik vermelden, dat aan den l een 
woonhuis is gebouwd, dat een goeden indruk maakt 
en waarmee wij  den architect gelukwenschen, vooral 
ook , indien wij  daarbij  rekening houden met hetgeen 
 wij  voorheen van denzelfden architect te aanschouwen 
kregen (o. a. aan de e der  Aa). 

n nog het nieuwe kerkgebouw voor  de -
strantsche gemeente, waarbij  deze buitengewoon ver-
lichte gemeente een bewijs van haar  hooger  streven 
heeft gegeven door  den bouw van een foei-leelijk pro-
duct. — En eindelijk dient nog vermeld, dat onlangs in 
deze gemeente eene Vereeniging tot Bevordering der 
Bouwkunst is opgericht. 

Groningen, Oct. '83. 

J TO T G
. 

Vergadering van 19 October 1883. 
c Voorzitter , de vergadering geopend hebbende, 

heet de aanwezige leden welkom , waarna de rapporten 
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van afgevaardigden ter  Algemeene Vergadering der 
j  worden gelezen. 

n behandeling komen voorstellen van het Bestuur 
tot wijziging van het reglement der  Afdeeling cn wel 
1". om voortaan acht in plaats van negen vergaderingen 
tc houden; 2". om den toegang tot dc vergaderingen 
bijwijz e van introducti e voor  alle stadgenooten toe 
tc staan, cn  de door dc Afdeeling uit tc schrijven 
prijsvragen ter  mededinging open tc stellen voor de 
leden van alle afdeelingen en de inwoners van Zuid-
holland. All e voorstellen worden aangenomen, het 
tweede met de toevoeging, dat het Bestuur  geen be-
zwaar heeft tegen den geïntroduceerde, cn het derde na 
dc toelichting, dat Zuidholland is opgenomen, omdat dc 
Afdeeling leden heeft die wel in die Provincie, maar 
buiten m wonen. 

p komt in behandeling ccn door  dertien leden ge-
daan voorstel tot wijziging van dc werkzaamheden der 
Afdeeling, luidende als volgt: 

tr. Aan tic leden worden wekelijks bouwkundige boek-
of plaatwerken ter  bezichtiging gezonden. 

b. Op elke vergadering wordt ccn bespreking ge-
houden over  ccn onderwerp, tlat in betrekking staat 
tot de Bouwkunst; daarvoor  worden afwisselend leden 
en vreemdelingen uitgenoodigd. 

Bij  plotselinge verhindering van ccn spreker  wordt 
daarin door het Bestuur  voorzien. 

c. Op iedere vergadering wordt ccn schets-ontwerp 
opgegeven ter  beantwoording door dc leden op het 
gebied van kunstindustric, voor  uit- of inwendige ver-
siering van gebouwen. 

e ontwerpen, die op deze prijsvragen inkomen, 
worden door een Commissie onderzocht cn na goed-
keuring authografisch gedrukt; ieder  lid ontvangt hier-
van een exemplaar, terwij l dc overige in den handel 
worden gebracht. 

e. Op iedere vergadering is het ccn af ander ter 
beschouwing aanwezig, hetzij  teekeningen, platen of 
bouwmaterialen , die gedurende ccn kleine pauze wor-
den bezichtigd. 

t Bestuur  noodigt den inzender uit het tentoon-
gestelde tc verklaren of toe tc lichten. 

ƒ. Op éénc vergadering wordt jaarlijk s een kunst-
beschouwing gehouden van het werk der  leden; op 
deze vergadering heeft ieder  belangstellende vrijen 
toegang. 

g. c bock- of plaatwerken, die aan dc leden zijn 
rondgezonden, worden zooveel mogelijk behouden tot 
vorming van ccn bibliotheek. 

e bibliotheek berust in het vergaderlokaal; ccn 
avond per  weck gedurende het gehcele jaar  is dit lokaal 
voor de leden geopend en worden op die avonden dc 
bock- of plaatwerken uitgegeven tegen ontvangstbewijs. 

t Bestuur  tracht zooveel mogelijk dc Bouw-
kunst goed tc doen vertegenwoordigen op dc driejarig e 
tentoonstelling tc dezer  stede. 

Van  werken, die in deze gemeente cn van 
dc  werken, die in ons land publiek of onder-
hands worden aanbesteed, tracht het Bestuur een 
exemplaar  van het bestek met teekeningen te verkrijgen 
en legt dit in het vergaderlokaal ter  inzage voor dc 
leden, aan wie hiervan kennis wordt gegeven. 

/. Van tic voornaamste werken noodigt het Bestuur 
den ontwerper uit zijn werk op cene vergadering toe 
tc lichten. 

 All e nationale cn internationale prijsvragen, die 
op het gebied der  Bouw kunst worden uitgeschreven, 
brengt het Bestuur zoo spoedig mogelijk ter  kennis 
van dc leden en legt het programma daarvan in het 
vergaderlokaal ter  inzage. 

//. c Vereeniging tracht steeds zooveel mogelijk 

haar  werkkrin g uit tc breiden door  zich in verbinding 
te stellen met buiten- cn binnenlandsche verecnigingen, 
die op hetzelfde gebied werkzaam zijn. 

o. e vergaderingen worden geregeld gehouden 
ééns per  maand , van September af tot cn met . 

Nadat dc Voorzitter  erop gewezen heeft, dat het 
voorstel in twee deelen is tc splitsen, waarvan het 
eene weinig, doch hot andere ccn belangrijken invloed 
op dc organisatie der  Afdeeling zal uitoefenen, ver-
zoekt hij  den voorstellers hun voorstel toe te lichten, 
wat bij  monde van den heer r  Fortuij n 
geschiedt. j  herinnert de spreker  aan dc om-
standigheden , waarvan dit voorstel een uitvloeisel is, 
namelijk de ontwikkeling van eenige denkbeelden tot 
uitbreidin g van dc werkzaamheden der  Afdeeling, door 
den heer . dc Vries in dc laatste vergadering van 
het vorige seizoen gedaan, waarvan het omvangrijkste 
was een samenwerking met het bouwkundig leesgezel-
schap "  Ter behandeling van dit onderwerp 
werd toen eene Commissie benoemd, die met eene 
Commissie uit de Vereeniging "  dc zaak be-
sprak , welke besprekingen ten gevolge hadden, dat 
genoemde Vereeniging verklaarde samenwerking met 
dc Afdeeling wcnschelijk tc achten. a werd het 
ingediende voorstel door  ccn gecombineerde Commis-
sie te zamen gesteld. Nadat het juiste van het gevoe-
len tics Voorzitters, om het voorstel gesplitst te be-
handelen, nader  was aangetoond cn aangenomen, wordt 
overgegaan tot dc behandeling der  punten a, g cn //. 

e heer . J. t richt dc vraag aan de voor-
stellers of cr  ccn begrooting van kosten bestaat, welke 
vraag in dier  voege toestemmend wordt beantwoord 
dat, bij  ccn aantal van 100 leden, dc contributi e /'15 
zal moeten bedragen. n wordt de verklarin g 
toegevoegd dat, om het plan in uitvoering tc brengen, 
het ook door "  zal aangenomen dienen te 
worden, alsook, wanneer  het voorstel wordt aangeno-
men , het onuitvoerbaar  zal blijken tc zijn, zoo dc Afdee-
ling, afdeeling van de j  zou willen blijven. 

Nadat nader op dc overlegging eener  begrooting 
van kosten is aangedrongen , wordt bepaald, dat de 
voorstellers met twee leden uit dc Besturen der  be-
trokken lichamen eene begrooting zullen opmaken, en 
daarna lijsten zullen rondgaan, teneinde tc beoordee-
len of dc deelneming voldoende is om het voorstel te 
kunnen uitvoeren. 

E E N E F O U T , E G , 

Zeer  onlangs was ik in tie gelegenheid, kennis te nemen van 
het, bij  Thieme te Zutfen verschenen, werkj e van tien inge-
nieur  'lutei n Xolthenius, geschreven naar  aanleiding van dc 
bekende beweging der  steenbakkers, tegen het in n 
bezigen van grooter  formaat baksteen en bazalt. n hoeverre 
onze steenbakkers in hun recht zijn , als ze beweren veronge-
lijk t te worden, laat ik tiaar. r  degelijk werk en minder 
groote uitgaven toch, kunnen voorschriften als dc door tie 
steenbakkers gewraakte, in 't leven roepen. Wi l men daar-
tegen protesteeren, goed; men kan echter  ook trachten aan die 
voorschriften te voldoen, door het gewone formaat in dien zin 
te wijzigen. Al s 'tgeti j  verloopt, verzet men de bakens. 

Een andere quaestie bestaat er, eveneens ten opzichte van 
bouwmateriaal, en deze quaestie mag gerust eene fout genoemd 
worden, daar  geen enkele reden het bestaan wettigt. k meen 
dat mijn e opmerking daaromtrent geheel op hare plaats is in 
een vakblad als dit , en ik vlei me dus reeds met het voor-
uitzicht op de gunst der , om mij n geschrijf een plaatsje 
af te staan. 

t is bekend, dat sedert enkele jaren cene reorganisatie 
is ontstaan in 't dekmateriaal onzer  gebouwen. t -
landsche en het Friesche model dakpannen hebben geduchte 
concurrenten gekregen in het Fransche model. En dat, niet-
tegenstaande dit model, door  meer  kostbare bewerking, niet 
dan tegen hoogere prijzen geleverd kan worden. e daken, 
ermede bekleed, zijn oneindig veel mooier; de pannen zijn 
harder en dichter; ze slaan niet door; ze dekken dichter en 
vormen,, uitgezonderd de van harden wind vergezeld gaande 
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regen- en sneeuwbuien, een volkomen gesloten dak; ze zijn , 
zooals gebleken is, tegen felle vorst goed bestand, en, daar 
de beste soort, niet verglaasd, maar  glanzend gestookt is, be-
staat cr  geen gevaar  voor  afschilfering. n worden 
ze in 't krui s gelegd, d. w. z. elke pan der  tweede rij , sluit op 
twee der  onderste r i j , 'tgecn tengevolge heeft, dat ze veel vas-
ter  liggen tegen wind. t in 't krui s liggen heeft aanleiding 
gegeven tot den naam kruispanneu. e benaming, veel-
vuldi g door  architecten cn bouwlieden gebruikt , wordt boven-
dien meest gevolgd door dc opheldering  pannen. En 
het voorschrijven in zeer  vele bestekken van «Echtsche pan-
nen"  is dc fout, die ik bedoel. s misschien de fabriek te 
Echt de eerste geweest. die in Nederland pannen van Fransch 
model leverde, sedert zijn er  meer  fabrikanten van deze pannen-
soort. (O. a. te n is er  een, cn er  is een te l 
bij  Nijmegen.) g nu, waar de fabrikanten onderling volko-
men kunnen concurrccrcn en aan dc voorschriften der  leve-
rin g voldoen, mag daar. vraag ik , het voorschrift : »tle pannen 
moeten zijn van dc fabriek te Echt"  bestendigd worden? . i. 
niet. t voorschrift toch bedoelt de bevoordeeling van één 
enkelen fabrikan t ten koste zijner collega's; dat voorschrift is 
voor  dien eenen fabrikan t eene zich telkens herhalende reclame, 
waarvan 't gevolg is, tlat zijn fabrikaat wel, dat der  overige 
fabrikante n niet bekend wordt. —liet fabrikaat , door  de lirm a 
Van der  Wedden en c f te , op de ten-
toonstelling te Amsterdam geëxposee rd, werd met de bronzen 
medaille bekroond. F'cn bewijs, dat behalve tli e te Echt, ook 
andere fabrieken goed werk leveren. En nu kan het m. i . 
niet anders, of heeren bouwkundigen zullen in het vervolg 
zich wachten voor  eene herhaling der  door  mij  bedoelde fouten, 
voortaan alleen voorschrijven: ide pannen moeten zijn van 
F'ransch model, of zoogenaamde kruispanncn" , en de herkomst 
geheel ad libitu m van den aannemer laten. r  zullen 
ze toonen onpartijdi g te zijn , en niet te willen, dat de cene fa-
brikan t boven den anderen worde bevoordeeld. 

N. Oct.  Geen pannenfabrikant, 

wel: een vriend van gelijk recht voor . 

omgekeerd zeer  hooge in tijden, waarin bijna niet 
gevloeid werd. Eveneens toonden de waarnemingen 
aan, dat de rijzingen cn dalingen van het grondwater 
buiten de besproeide velden veel sneller  en sterker 
waren dan daarbinnen. e sedert den aanleg der 
besproeide velden waargenomen buitengewone stij-
gingen van het grondwater  laten zich echter  veel beter 
verklaren: ic uit de opeenvolging van vele natte jaren; 
2c uit den bouw van den stuw van Bczons, waardoor 
het peil der  Seine ongeveer  ccn r  rees. 

Zulk e bij  uitzondering hooge grondwaterstanden 
werden intusschen door de sinds 1879 uitgevoerde 
droogleggingen verhinderd , en inderdaad bleef sedert 
het peil in de streek, waarin het hooge grondwater 
schade aangericht had, op voldoende diepte. 

. 
— c gevloeide velden van Gennevilliers, waar-

over  sinds tien jaren het rioolwater  van Parijs geleid 
wordt, gaven aanleiding tot ccn onderzoek naar  tien 
invloed der  vloeiing op de hoogte van het grondwater. 
Verscheidene eigenaren van landerijen en steengroeven 
in de nabijheid, hebben namelijk tegen de stad ge-
rechtelijke eischen tot vergoeding van de hun door 
het stijgen van het grondwater  berokkende schade 
ingesteld. 

e heer  Bazainc heeft, naar  aanleiding daarvan , een 
opstel geschreven in de Annalcs ties pouts ct c/iaussi'es 
van dit jaar. 

j  zet eerst een leer  der  beweging van het water 
in doordringbaren grond uiteen , waarbij  hij  zich grondt 
op de wet der  indringin g of doorzijpeling van t 
en , behandelt dc verticale beweging cn daarna 
de parabolische eener  waterlaag, die zich in ccn door-
dringbarc, op een ondoordringbaren bodem rustende, 
grondlaag beweegt. e toepassing van dc leer op 
eenige voorbeelden bewijst, dat binnen dc gevloeide 
streek de vloeiingshoogten aanzienlijk kunnen worden, 
als de besproeiingen in genoegzaam lange tusschen-
ruimten op elkander  volgen cn in genoegzaam sterke 
hoeveelheden; verder, dat buiten dc gevloeide streek 
de opstuwing van het waterpeil op geringen afstand 
van den omtrek verdwijnt en slechts uiterst langzaam 
plaats heeft. Bij  vergelijking echter  van dc uitkomsten 
der theorie met dc in Gennevilliers waargenomen feiten 
blijkt , dat dc beide hierboven vooropgestelde regelen 
door  dc practij k niet worden bevestigd , want de plaatse-
lijk e omstandigheden van het schiereiland, die op den 
stand van het grondwater  invloed hebben, zooals b.v. 
dc hoeveelheid regenwater, de geologische cn topogra-
fische gesteldheid, dc diepte van den water-doorlatenden 
grond, de waterafvoer cn dc hooge waterstanden der 
Seine enz., zijn zoo menigvuldig cn hebben zulke ver-
schillende uitwerkingen op het peil van het grondwater, 
dat een invloed der besproeiing niet aan tc wijzen is. 
n tijden, waarin zeer  krachtig gevloeid werd, nam 

men zeer  lage standen van het grondwater  waar, cn 

E . 
. n de zittin g van den Gemeenteraad, Woens-

dag j. l . gehouden, werd door  het Gemeentebestuur  voorgesteld 
op de verschillende adressen, — waarin het verzoek wordt ge-
daan op het raadsbesluit tot demping van den Nieuwczijds-
Voorburgwal terug te komen — over te gaan tot de orde van 
den dag. Er  ontspon zich eene levendige discussie; nadat eene 
motie van den heer  Fock, om de zaak nader te onderzoeken, 
met 18 tegen 17 stemmen verworpen was, onderging het amen-
dement van den heer  Ankersmit, en strekkende om op het 
raadsbesluit van 6 Februari 1SS2 terug te komen, met  tegen 
16 stemmen een gelijk lot. e Voorburgwal zal dus weldra 
tot de geschiedenis behooren. 

— r de architecten J. C. van Wij k te m en A . 
Salm G.Bzn. alhier, is aan den Gemeenteraad van Amsterdam 
concessie aangevraagd voor het oprichten van overdekte mark -
ten, voornamelijk dienende tot verkoop van levensmiddelen 
voor  dagelijksch verbruik . Zi j  verzoeken den Gemeenteraad hun 
voor  tlat doel het Amstelveld en de Westermarkt of andere 
geschikte plaatsen in erfpacht af te staan op zoodanige voor-
waarden, als de d gepast zal achten. 

— Aan verschillende personen, die tot het welslagen der 
tentoonstelling van oude kunst te Amsterdam door  tijdclijke n 
afstand van kunstvoorwerpen hebben medegewerkt, is door  den 

r van Binnenlandsche Zaken het verzoek gedaan die 
voorwerpen voor  korter of langer  tij d aan 's s m in 
bruikleen af te staan. Wi j  vernemen met onverdeeld genoegen, 
dat velen aan de uitnoodiging bereidwilli g gevolg gegeven 
hebben. 

. e Gemeenteraad heeft ƒ 8 0 00 toegestaan voor de 
restauratie van den gevel van het Stadhuis. Toen een raadslid 
die som te hoog vond, deelde de Voorzitter , . Van Bergen 

, mede, dat de referendaris Jhr . . c Stuers, 
een nog veel kostbaarder  restauratie wcnschelijk achtte, die 
echter  bezwaar  opleverde met het oog op de inwendige ver-
deeling van het raadhuis. p werd het voorstel met alge-
meene stemmen goedgekeurd. 

. n de g alhier  gehouden Ge-
meenteraadszitting werd door  Burgemeester .en Wethouders 
een aanbevelingslijst voor de benoeming van een hoofdopzich-
ter der  gemeentewerken ingediend; daarop zijn geplaatst de 
heeren Simon van der , opzichter  bij  den Provincialen 
Waterstaat in Friesland te n en k Boer, opzichter 
bij  het in-aanbouw-zijnde stoomgemaal aan de s te 

. — Verder  werd ook ter  tafel gebracht het ont-
werp van een nieuwe instructi e voor  den hoofdopzichter  der 
gemeentewerken, benevens een ontwerp-nieuw besluit betref-
fende de intleeling en bezoldiging van de verschillende ambte-
naren bij  de plaatselijke werken. 

e Voorzitter  deelde mede, dat de hoogdrtikwaterleidin g 
thans in volle werking is, en de r dier  inrichtin g a.s. 
Vrijda g en Zaterdag, van 2 tot  uren, op het terrein van den 
watertoren zal aanwezig zijn , om den , die dit moch-
ten verlangen, inlichtingen betreffende de werking enz. te ver-
schaffen. 

Tot groot genoegen van velen, kwam ook aan de orde het 
voorstel tot vertier  demping cn rioleering der  zoogenaamde dootle 
spranken. — Nu het eerste gedeelte dier  demping is voltooid 
en uitstekend voldoet, zag men met verlangen de verdere uit -
voering van het plan tegemoet, want bet is bepaald schande 
voor  onzen tijd . dat er, in een plaats als , tusschen 
de dicht bevolkte buurten nog zoovele stinkslooten worden aan-
getroffen. e vuile stoffen, die zich met den tij d in die poe-
len verzameld hebben, worden nu uitgegraven en vervangen 
door  zuiver  rivierzand. e Voorzitter  deelde mede, dat het 
bestek voor de levering der  buizen reeds gereed is. 

. t 25-jarig bestaan der  gemeente-gasfabriek is 
deze week feestelijk herdacht. 
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E . 403 

. 

. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e vaart , O 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren,ena, 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

zijn belangrijk in prij s verminderd en voorhan-
den in de n van 

Spuistraat 6 en 8, Amsterdam. 
 Ontbiedt de geïllustreerde

Vraagt Catalog. 

. 

Van der 

L O O N l 

l.osanges , 

n , 

cn Zijlll'kl . , 

n Gebouwen, 

. n 

Emmers, Tubben, 

(iiclcrs, enz. enz. 

, 

inden &  Co. 
Zuinigheids- | i N i e t aangroeien-

 de ca roastwe-
| rende Verven. 

h ; 1101,1, U , 
 C 

s te Oude water, 
leveren en vervaardigen in den kortst niogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jj/.ereonstruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines , Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
machines, n - en Brugconstructiën enz. 

Mr. 

c. 

 en S der 
Gemeente  zullen op g 
5 November 1883, te 12 uur  des middags, 
op het , in het openbaar en l.jj 
enkele inschrijvin g doen aanbesteden: 

A. t vergrooten van het Gebouw 
voor  de Brandweer  op het -
scheplein. 

B. t verbouwen van de Open-
bare e School der le klasse 
No. 10 in de . 
a. t veranderen van de hou-
ten brug No. 121 over  de Bloem-
gracht vóór de eerste dwars-
straat in een vaste ijzeren brug. 
b. t vernieuwen van af de 
watersloven en tevens verbroe-
den van de vaste houten brug 
No. 138 over  de t 
aan de . 
e niet de leverantie van alle daartoe 

noodige materialen. 
e Voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 

uitsluitend te verkrijgen ter ) der 
gemeente tegen betaling van ƒ 1.10 voor de 
sub A (met teekening), f 1.25 voorde sub / / 
(met teekening) en ƒ 0 . 20 voor de sub C 
genoemde. 

n worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, op het Stadhuis, 

r  N°. 101, des ochtends van 10—12 uur . 
Burgemeester en Wethouders room., 

Amsterdam, V A N . 
23 October  1883. lie Secretaris, 

E . 

T E P  TE . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
.n j 3j.n e n  graa)) voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

Zj Y & ,  £ 
S BOC  Frères, E 

, S &  C"., E m 
 bij  tie vnifgenwoortUgin nu i 

E T O., 
Oost zeedijk

,
en Sii''!Tiii\[ii'-liincliiiiiii ; 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van 1  li . Uitgevers en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer  .1011. (i.  Ct . , te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast niet het 
geven van inlichtingen cn het aannemen van 
bestellingen voor  zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

Or.

1 ~ n i i m i L i v n 

E
VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , r 

S , , enz. 

n , 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

by de Gemeente Arnhem, ongeveer 

merk . 
Aanbiedingen per  100 . worden franco 

ingewacht voor of op 10 November  a. s. bjj 
den Gemeente-Architect, ten Gemeentehuize. 

. 
e Boekhandelaar P. A , te Arnhem, zal den 7 November 

en volgende dagen verkoopen: eene belangrijke verzameling , 
nagelaten door  de n B. P. Baron van , te Arnhem, 

S. A. , Oud-Opzichter le kl . bjj  's s Waterstaat en Architect , en an-
deren, over: , Algemeene en Nedei'l. Geschiedenis cn Plaatsbeschrij-
ving, Geslacht-, Wapen-en , Godgeleerdheid, , Wijsbegeerte, 
Natuurkundig e Wetenschappen, Waterstaat, , Bouwkunde en Fraaie ; 
verder  eenige Plaatwerken en , benevens eene goede oude Viool. e Catalogus 
is bjj  de meeste Boekhandelaren voorhanden, doeh wordt op f ranc o aanvraag g r a t i s 
toegezonden. 

S . 
i ' ~ (Vochtwerende JtoUet̂ loereaa) . . . l 

1 

i 
i 
tn

: 

a Construction industriell e 
: 

i Systeem d , g i-jj . 
voor  hand of mechanische kracht . i 

Eén persoon kan een last van 500. kil o ... 2 a 3 minuten 
e i ii 5 etages ophijschcn. l 

t beste en goedkoopste materieel voor  plafonds. 

f zoo duur als de bewerking met riet . 

n_| : 

H
l  T E 

p j , 
i j j s in allo groote plaatsen van ons land. 

I j I J Z E R G I E T E R IJ 
m , Brussel. 

1 . 

T

T , , 

m uit de geheel nieuwe met stoomkracht werkende fabriek van 

ui t de groeven van 

GUSTAV F &  O*. 

bij d in Bohème. 
Tegen buitenlucht en alle weersgesteldheden bestaand. 

Niet duurder  dan gewoon graniet. 

 mu~~w , a 

„! , d. Groeve» van OTTO WBmlUS

f 
m „l t <le Groeven van OTTO  ie wic..»^» .» 

 bet beste. ̂ "^Z* materiaal voor grotten, die kant en klaar  vo.gens eigen of , 

iy\ .  — ' f ! Vertegenwoordiger  voor  cn :

§ j j 
^ j | waar  alle verdere inlichtingen, prospectussen enz. tc verkrijgen zijn. [ir j 

e heer . O te Frankfor t . heeft, op mijn verzoek, liet met hem aangegaan con-
tract ontbonden. Van lieden af heb ik de vertegenwoordiging dezer  firma voor  Nederland 
nedergelegd. 

, 23 October  1883.
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, bouwmeesters van Centraalverwarming en Ventilatietoestellen. 

 Woonhuizen, 
Villas, , ,

Ventilatie-inrichtinge n door  drukkin g in uitvoering. 
 en  icorden op aanvraag kosteloos geleverd. 

E N VAN VA E , 

Beltweg N" . 3. EyB | F . 

Voor inlichtingen omtrent hut loggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve nen zich 
te lulresseeren  het r  iler  fabriek, k  Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F. fi2, tc Arnhem. 

 W. PATON

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . Oresden. . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor Nederland 

.i

VAN 
Centraalverwarming & Ventilatie-

h tingen, 
naar  de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen, bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoeatelleu en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

 & ra
U 

in , 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, ens, 

 SU Y , 
N V A N 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
lSS.'i bekroond met 

A (hoogste . 

Bickerstraat 
. 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conemree-
rende prijzen, per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bjj e en k le ine . 

t bij G. W. van de Wiel & C<>., te . 



T . 

 v. li  J.  Arnhem Bijvoegsel fan van 3 Nor. 1885 
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r  \V. V A N T ]('./.. 
Bureau der e van Architectur a et Amiciiia : JAN , 

C. B. S S cn A. W. . 
Stukken voor  hel (ïenootschap, de e betreffende, te adresseeren 

aan den r . , Prinsengracht 851 te Amster-
dam , en die omtrent de Administrati e van bet Genootschap aan den 

r  Ti l . G.  Oosterdoksluis, tc Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiën aan het Bureau van  Opmerker, 

t N°. 28 le Arnhem. 

T /'2.25 per  3 maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

.50 en ë ƒ  , bij  vooruitbetaling. 
. ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uilsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat 

(A. et A.) . 
Tot dusverre bestond er  aan het strand van liet 

dorp Noordwijk , een bloeiende gemeente van Zuid-
holland , die omstreeks 4000 inwoners telt, een be-
scheiden gelegenheid tot het nemen van zeebaden en 
kwamen vele familiën er  des zomers uitrusten van het 
woelige stadsleven. 

Eenige ondernemende inwoners van Noordwijk , met 
den wakkeren burgemeester  Pické aan het hoofd , over-
tuigd dat deze zeeplaats , die boven andere badplaatsen 
met natuurschoon bedeeld is, bij  een behoorlijke exploi-
tatie een schoone toekomst tegemoet kon gaan, ver-
zekerden zich van een terrein, ter  grootte van meer 
dan honderd hektare, dat voor  de geringe som van 
/ 22000 van de gemeente gekocht werd, en stichtten 
de j  „Noordwijk "  tot exploitatie van duin-
gronden , als directeur  waarvan de bekende stichter 
der Olympia-vereeniging, de heer  J. A . Bientjes, werd 
aangesteld, terwij l het maatschappelijk kapitaal op 
/ 500,000 werd bepaald, waarvan / 100,000 door  eenige 
belangstellenden en / 100,000 door  de gemeente Noord-
wijk genomen werd. 

Een plan tot aanleg van de terreinen, door  den 
heer  Wattez te Bussem opgemaakt, kwam spoedig 
tot uitvoering, en slingerende wegen, keurig met 
klinker s bestraat, werden aangelegd, duinen opgehoogd 
of afgegraven, in het kort alles gedaan, wat strekken 
kon, om het natuurschoon goed te doen uitkomen. 

d is het een schoon gedeelte van ons vader-
land , dat Noordwijk ons te aanschouwen geeft. 

Even ten zuiden van den rijweg van Noordwijk naar 
zee verheft zich een duinhoogte, die een bekoorlijk 
gezicht oplevert. e trotsche oceaan bruist aan de 
eene zijde, en aan de andere zijde is het vriendelijk 
Noordwij k tusschen bloemvelden en bosschen gelegen, 
waarachter  zich een onafzienbare horizon ontsluit, 
met tal van dorpen schilderachtig in de groene vlakte 
verspreid. 

e gemeenschap van Noordwijk met , die 
tot dusverre heelwat te wenschen overliet, wordt 
thans aanmerkelijk verbeterd, daar  de e 

j  zich bereid verklaard 
heeft, de exploitatie van een stoomtramlijn, die langs 

g wordt aangelegd, op zich te nemen, zoodat 
men clan Noordwijk van Amsterdam in ruim ander-
half uur, van m in ruim ccn uur, van den 

g in een uur  en van n in veertig minuten 
bereiken kan. 

e nieuwe j  begint haar  werkkrin g onder 
de gunstigste vooruitzichten. e ligging van Noord-
wijk , het prachtige strand, het fraaie duin met zijn 
rijke n plantengroei, de vriendelijk e omgeving zullen 
een groote aantrekkelijkheid voor  deze badplaats zijn. 

e verandering, die Schcveningen ondergaan heeft, 
zal velen familiën aanleiding geven, een andere badplaats 
te zoeken met een waardiger  toon en andere zeden. 

n den aanvang dezes jaars werd een prijsvraag voor 
een s met s te Noordwijk uitgeschreven , 
en mocht het ontwerp door  den ondergeteekende, in 
verbinding met den heer  J. . T. , architect 
te Amsterdam, onder  het motto „A m "  ingezon-
den , den eersten prij s behalen. Van dit ontwerp, dat 
men zich voorstelt in het volgende jaar  uit te voeren, 
is reeds een gedeelte, nl. de plans van het , 
in een bouwkundig tijdschrif t publiek gemaakt. 

k heb mij  daarom thans bepaald tot het geven van 
enkele perspectievische afbeeldingen van de ontworpen 
gebouwen, eenige gezichten te Noordwijk en van af-
beeldingen der  rustieke brug, der  laiterie en der  op-
zichterswoningen, die op de terreinen door  den heer 
A . . Freem, architect te Arnhem, gebouwd zijn. 

Voor  het s en de s hebben de ont-
werpers eenvoudige renaissancevormen, geschikt om 
in berg- en baksteen uitgevoerd te worden, gekozen. 
Een loggia is aan den voorgevel van het s aan-
gebracht om den badgasten gelegenheid te geven, ook 
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bij  regenachtig weder  van dc frissche zeelucht tc kun-
nen genieten. 

Onmiddellij k aan deze loggia grenzen dc eet- en 
restauratiezalen, de convcrsaticzaal cn dc leeszaal. e 
concertzaal, door  ruime terrassen omgeven, is aan den 
achtergevel uitgebouwd. Een viertal torens dient om de 
bezoekers dc schoone vergezichten tc doen bewonderen. 

n dc hotels zijn al dc vertrekken om een midden-
vestibule , met trap, geschaard. 

e negen gezichten, op de plaat verbeeld, stellen 
successievelijk voor: een der  ontworpen hotels, een 
gezicht van het duin op Noordwijk aan zee, een ge-
zicht van het duin op Noordwijk-Binnen , de loggia van 
het s met gezicht op het strand, het s 
met terras, de dorpsstraat tc Noordwijk-Binnen, dc 
rustieke brug over  de duinweide, dc laiteric cn ccn 
der opzichterswoningen. e drie laatstgenoemde bouw-
werken zijn thans reeds voltooid. 

n het duin zijn, behalve dc noodige voetpaden, 
reeds meer  dan 3000 meter  van dc ontworpen wegen, 
die ccn gezamenlijke lengte van ruim 7000 meter  zul-
len verkrijgen, voltooid. n de weide graast reeds het 
vee, het hertekamp is afgepaald, cn reeds heelwat 
houtgewas is aangeplant, wat ccn fraai gezicht oplevert. 

Op zoo flinke wijze begonnen, kan het wel niet anders 
of de j  „Noordwijk "  , waarvan commissa-
rissen zijnde heeren C. . C. W. Pické, . T. W. van 
der Schalk, C. J. . , . . Graaf van 

g Stirum cn F. C. P. de , gaat ccn 
schoone toekomst tegemoet, en zal weldra de rij  der 
Nederlandsche badplaatsen met ccn vermeerderd zijn, 
die het geliefkoosd verblij f zal worden van allen, die 
den goeden toon op prij s stellen. 

A .

(A. ct A.) E T N . 

e verschijnselen, die wij  opmerkten bij  den bouw 
van villa' s cn woonhuizen , bespeuren wij  ook, cn in nog 
sterker  mate, bij  het bouwen van dc arbeiderswoningen. 
Zoo goed van gemeentewege is gezorgd voor  aanleg 
en riolccring , bestrating enz., even slecht is van de zijde 
der bouwers gewaakt om gezonde en doelmatige wo-
ningen tc bouwen, de enkele zeldzame uitzonderingen 
daargelaten. 

Bij  dc meesten is ook weder  winstbejag alleen drijf -
veer  geweest, zonder  daarbij  tevens aan doelmatig-
heid tc denken. Op velerlei wijzen is het vraagstuk 
opgelost, om op ccn stuk grond van bepaalde grootte 
dc mecstmogclijke woningen tc bouwen. Jammer dat 
de macht van het Gemeentebestuur  niet zóó ver  gaat, 
om ook daarop meer  controle uit tc oefenen cn zoo-
doende dc woningen in overeenstemming tc brengen 
met den n aanleg. r  had men op ccn terrein, 
waar  het inderdaad op geen J . grond aankwam, eens 
dc proef kunnen nemen, gelijk in zooveel steden van 

d is gedaan, om namelijk woningen tc bou-
wen voor  de arbeidende klasse, eenvoudig maar  doel-
matig cn gezellig, cn bij  elk perceeltje ccn klein lapje 
grond, om zoodoende den lust voor  Flora op te wekken, 
cn ik vraag u of dezelfde lieden, waaronder  thans 
duizenden zijn die, afgeschrikt door  muffe cn natte 
woningen, liever  dc kroeg bezoeken cn door  slecht 
begrepen redevoeringen langzamerhand socialistische 
denkbeelden koesteren, cn zich diep ongelukkig ge-

voelen — of diezelfde lieden daardoor  niet een prikke l 
in zich zouden vinden van hoogere kracht, cn zich 
niet gelukkig zouden gevoelen, na volbrachten arbeid, 
in den schoot van hun gezin ? 

n ccn eeuw, waarin allerhande speculation op touw 
worden gezet, is het onbegrijpelijk , dat daarvoor  geen 
liefhebbers zijn opgedaagd. 

Onze critiek zal die toestanden niet veranderen, 
maar  toch vatten wij  niet, dat in ccn eeuw van voor-
uitgang als dc 19", waarin alle nieuwe uitvindingen, waar-
over  men jaren heeft gedacht cn gestreden, tot haar  recht 
komen, en wij  op elk gebied ccn groote vlucht nemen, 
dat in die eeuw de Bouwkunst met hare zusterkunsten 
zoo met voeten getreden wordt, en het aanzijn werd ge-
schonken aan woningen, waarover  het nageslacht zich 
nog zal schamen, zoo cr  tenminste onder  die panden 
zijn , die den tand des tijds dan nog trotseeren. 

Vroeger  vermeldde ik reeds, dat men in dc laatste 
jaren ook goede verschijnselen heeft kunnen waarne-
men. Op den Boulevard werden door  dc architecten 
Van Gendt cn Nieraad eenige woonhuizen cn een dubbel 
heerenhuis gebouwd, die in baksteen met kunstcement, 
met sterke  lollandsche renaissance-motieven , ccn zeer 
goed effect maken. Een magazijn voor  den heer  Stok-
vis aan dc n cn ccn magazijn met woon-
huis op dc Beneden-Bergstraat, van dezelfden , mogen 
als zeer  goed geslaagd hectcn. Beiden in baksteen met 
banden, sluitsteenen cn kapiteelen van kunstcement, 
zijn eenvoudig doch zuiver  van profiteering, en vooral 
het laatste, met den n trapjesgevel, 
voldoet zeer  goed. 

e binnenstad heeft ook op vele plaatsen een ge-
lukkige verandering ondergaan. r  was het cene 
winkelpui, daar  ccn café, waardoor  langzamerhand een 
beter  effect verkregen wordt. Ontegenzeglijk is het 
Café-Central het schoonste van de geheele stad. e 
binnenarchitectuur  met het schilderwerk in e 

e is zeer  gelukkig. Jammer dat dc eetzaal 
geheel is opgeofferd aan den ventilatiekoker  van het 
café, en eerstgenoemde slechts bestaat uit 4 kamers, 
daaromheen gegroepeerd. e onderpui van het café, 
met hare goed geproportioneerde halfzuilcn met daarop 
dragende kroonlijst van witte Bremer steen, is zeer 
goed van verhouding. 

e Groote Sociëteit in de t draagt, wat 
facade betreft, zeker  een monumentaal karakter. e 

c motieven geven hier  een goed effect. 
e sprong der  kroonlijst op de ic etage is tc groot 

en daardoor  gaat het karakter  van steenconstructie 
verloren. Stond het geheel 1 meter  hooger  uit den 
grond, dan zou het effect veel verhoogd worden. t 
is te betreuren dat dit gebouw niet op ccn onzer  plei-
nen staat, daar  dan het geheel meer  tot zijn recht zou 
komen. 

e Plantentuin, reeds in ons vorig verslag even 
vermeld, is een sieraad van den Vclpschcwcg. Jammer 
dat dc beschikbare bouwsom den architect niet toeliet, 
ons hier  eens het gelukkig effect van baksteen met 
bergsteen te doen aanschouwen. e onderverdieping 
met hare halfzuilcn cn daarachter  gebouwde loggia's 
geven het geheel een monumentaal karakter. c prach-
tige aanleg verhoogt het effect van het gebouw in 
geen geringe mate. 

Wanneer  eenmaal de groote zaal door  een geoe-
fende hand beschilderd zal zijn, kan men zeker  wezen 
van een aangenaam geheel. 

Op den Utrechtscheweg is men weer  begonnen met 
eenige villa's, waarvan enkelen voltooid, anderen half-
voltooid, die wij  een volgende maal hopen te be-
handelen , doch die vanwege dc ontwerpers zekerheid 
geven van ccn sieraad tc worden voor  onze stad. 
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e Voorzitter  opent de vergadering. Na lezing der 
notulen werd mcdcdecling gedaan van dcvcrschillcr.de 
ingekomen stukken, waaronder  dc jaarverslagen van 

dc l Society of Architects, Architckt u a -
yrü v kraloostui ceskem spolku Zpravy (Architecten-
en g tc Praag), de Société cen-
trale des Architcctes, en een geschenk van den heer 
Th. Fumièrc, bestaande in het werk s expositions 
et de l'enseignement des arts decoratifs." 

e heer  J. . Franken wordt als gewoon lid van 
het Genootschap aangenomen, terwij l dc heer  J. -
man als kunstlievend lid en dc heer  J. van den Bau, 
te , als buitenlid toetrad. 

c heer  |. 11. , eerevoorzitter  des Gcnoot-
schaps, bestijgt nu onder  gejuich het spreekgestoelte 
tot het houden der  aangekondigde bijdrage „Onderwij s 
is brood." 

Voor  hij  echter  tot zijne lezing overgaat, doet hij 
eenige mededeelingen betreffende de statistiek van dc 

e Tentoonstelling, die heden gesloten werd. 
Spreker  deelt mede, dat deze tentoonstelling in de 184 
dagen, die zij  duurde, door  1,427,521 betalende, en 
door 80,000 den halven entreeprijs betalenden bezocht 
werd. Voor  dc bewaking dienden 700 a 800 oppassers. 

c bakkerij  van „d c Voorzorg"  verhakte 140,000 . 
meel tot l,6oo,000 broodjes cn 1,250,000 krakelingen. 
n de kiosk van s Bols werden 80,000 glaasjes 

geestrijk vocht geschonken, terwij l aan 210,000 perso-
nen een stoel rondom dc muziektent verhuurd werd; 
75,000 liter r  bier  cn 56,940 liter  moezel-
wijn dienden tot lafenis der  bezoekers, die o. a. door 
36,000 treinen van den n spoorweg werden 
aangevoerd. n de tramwagens werden 8,801,154 pas-
sagiers getransporteerd. Na deze mededeelingen, die 
spreker  aan ccn bevoegde autoriteit ontleent, gaat hij 
tot het eigenlijke onderwerp over. 

n dc eerste plaats weidt spreker  uit over  het nut-
tige cn noodige van onderwijs in het algemeen cn in 
het bijzonder  voor  den ambachtsstand. Spreker  breekt 
ccn lans voor  dc invoering van den leerplicht, cn be-
veelt het oprichten van ambachtsscholen en kunstnij -
verheidsscholen in alle voorname plaatsen van ons va-
derland aan. 

e tegenwoordige opleiding van den werkman werd 
op pikante wijze besproken, cn nagegaan in hoeverre 
daarin verbetering zou tc brengen zijn. Ook dc scha-
delijke invloed van drankmisbrui k bleef niet onbesproken. 

l in België voor  den ambachtsstand gedaan 
wordt, stelde spreker  in ccn helder  licht cn hij  spoorde 
tot navolging aan. 

Al s resumé van zijn beschouwingen zegt spreker 
ten slotte het volgende: 

n wij  al het mogelijke ter  beschaving van den 
ambachtsman, want beschaving brengt hem welvaart 
en zijn welvaart geeft hem vrede in huis cn gemoed. 
Steunen wij  als leden van één cn hetzelfde huisgezin 
alle pogingen, die met reine bedoelingen worden aan-
gewend, ter  uitbreidin g van het onderwijs zoo in theorie 
als in practijk , vooral voor  hen, die daaraan het eerst 
en het meest behoefte hebben. Gebruiken wij  onze 
Argusoogcn om toestanden, die verbetering eischen, in 
het vizier  te zien. Jupitersblikkcn doen altij d goed daar, 
waar  het algemeen welzijn op den voorgrond moet 
staan, Jobsgeduld zal ons bijzonder  tc stade komen, 
evenals Salomo's wijsheid en Simson's kracht beiden 
hoognoodig zijn om met verouderde toestanden te 
breken cn nieuwere in het leven te roepen. 

 moet ons wachtparool zijn cn blijven!" 

Onder daverend applaudissement werd spreker  voor 
zijn bijdrage dankgezegd. 

c heer  Van Arkel bood namens den heer  Wilkens 
ter  kunstbeschouwing aan: „Farbig c "  en 

r r , beide uitgaven 
van Wasmuth, welke werken met aandacht beschouwd 
werden. 

Een drietal vragen werd in de vraagbus gevonden 
en daarna dc vergadering gesloten. 

. 
s sedert vele jaren werd de 

houten bestrating in meerdere of mindere mate, maar 
veelal zonder  gunstig gevolg, aangewend. t meest 
gevolgde systeem van bewerking dezer  bestrating be-
stond uit dennenhouten gecreosoteerde blokjes, die met 
een tusschenruimte van ongeveer  één centimeter  naast 
elkander  werden geplaatst, en welke tusschenruimte 
met heet pek werd volgegoten. 

e bestrating rustte gewoonlijk op dunne planken, 
waaraan cene zekere tonrondte werd gegeven. Onge-
lukkigerwijz e was laatstgenoemde bodem niet bestand 
tegen zware drukking : het ontstaan van verzakkingen 
was dan ook al spoedig het gevolg. 

n Engeland, en bepaaldelijk te , is in den 
laatsten tij d cene andere methode voor  het maken dezer 
bestrating gevolgd, die betere uitkomsten belooft en 
binnenkort op groote schaal te Parijs zal worden toe-
gepast. 

Bij  het maken van houtbestratingen komt het er  vooral 
opaan , ccn bed tc maken, dat niet alleen eenigszins 
veerkrachtig, maar tevens ook weerstandbiedend is. 

n meent men nu op de volgende wijze geslaagd 
tc zijn. 

t bed wordt vervaardigd van eene laag beton, 
samengesteld uit één deel portland-cement op vier 
deelen steenslag en twee deelen grint . Nadat deze 
laag beton gedurende één of twee dagen behoorlijk is 
versteend, wordt zij  afgedekt met een laagje mortel, 
bestaande uit één deel portland-cement op vier  deelen 
scherp rivierzand, en wanneer  dit laatste op zijne beurt 
genoegzaam versteend is, kan daarop dc houten be-
strating worden gelegd. e hiervoor  gebezigde den-
nenhouten blokjes worden op hun kop geplaatst cn heb-
ben dc afmetingen van 20 bij  7.5 centimeter  op eene 
hoogte van 15 c. . e blokjes worden met teer-
olie doortrokken cn dc tusschenruimte van één centi-
meter  met scheepsharpuis volgegoten. Na behoorlijke 
verstijving van dit laatste, wordt dc bestrating met ccn 
laagje fijne grint afgedekt. e grint strekt vooral tot 
bevordering der  ruwheid van het bovenvlak der  be-
strating cn het gemakkelijk verkeer  daarover  voor 
paarden. 

e genomen proeven hebben volkomen bevredigende 
uitkomsten van dit werk geleverd. 

Onlangs werden in a overblijfselen ont-
dekt, die van groot gewicht kunnen zijn voorde nog 
duistere geschiedenis der  oorspronkelijke bevolking 
van die streek. n Sonora , ongeveer  vier 
Spaansche mijlen zuidoostelijk van , vond 
men in een woud ccn piramide, welker  basis 4350 
voet meet en die zich 750 voet hoog verheft. Van 
den bodem tot dc spits van het grootsche gedenkstuk 
slingert zich in slangenbochten een breede rijweg. e 
buitenste muren zijn uit zorgvuldig bekapte graniet-
blokken opgetrokken cn dc krommingen met onover-
troffen regelmatigheid aangelegd. Oostwaarts van dc 
piramide cn op geringen afstand verheft zich tot ge-
lijk e hoogte ccn kleine berg , die geheel tot ccn wo-
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ning was vervormd. n kleine, 5 tot 16 voet 
breede en 10 tot 18 voet lange, vertrekken zijn daar 
met de meeste zorg in de rots uitgehouwen. e 
kamers zijn over  het algemeen acht voet hoog, heb-
ben kleine vensters en slechts één ingang, die zich 
meestal in het midden der  zoldering bevindt. e 
wanden zijn met talrijk e hiëroglyfen en afbeeldingen 
van gestalten met menschelijke handen en voeten bedekt. 
Er lag veel steenen gereedschap op den grond. Uit 
welken tij d en van welk volk deze gedenkteekenen 
afkomstig zijn, laat zich nu nog niet bepalen. n 
meent evenwel met werken van voorvaderen der , 
een , tc doen te hebben, die zich nog in 
het zuidelijk gedeelte van Sonora bevindt, blauwe oogen, 
blonde haren en ccn lichte huidkleur  heeft, cn zich 
door  groote zedelijkheid, vlij t en matigheid onderscheidt. 

e s hebben een geschreven taal en bezitten 
kennis van wis- en sterrenkunde. § 

. 
Aan 

de  van „De Opmerker", 
Arnhem. 

Geachte
n het jongste nommer van Dc Opmerker is een kort 

verslag opgenomen van het verhandelde in de laatste 
vergadering van dc Afdeeling m van dc -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

t komt mij  voor, dat het daar  verhandelde wel 
eenige nadere toelichting noodig heeft, daar, bij  dc 
medegedeelde discussion „een zich losmaken van de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst"  besproken 
wordt, terwij l het niet duidelijk blijkt , welk logisch 
verband cr  bestaat tusschen „het zich losmaken van 
den band der , en de aanneming der 
door  ons ingediende voorstellen door  de Afdeeling of 
de vorming eener  nieuwe Vereeniging. 

Om dit verband duidelijk te maken , dient het vol-
gende , cn daarom verzoek ik u beleefd mijn schrijven 
in uw orgaan op te nemen. 

Weet dan, geachte redactie, dat onze Afdeeling in 
den laatsten tij d gansch niet bloeit, en dat dit feit door 
de meerderheid der  leden, misschien wel door  allen, 
voor  een groot gedeelte wordt toegeschreven aan de 
bekende beperkende bepaling, die ons verhindert, „niet -
leden"  der j  tot leden der  Afdeeling aan 
tc nemen. 

n elke vereeniging toch, die zich in een voort-
durenden bloei wil verheugen, moet de ledenkring nu 
en dan met jeugdige krachten worden aangevuld, en 
het lidmaatschap der j  is te bezwarend 
voor  velen, maar  vooral voor  de jongeren , die nog 
niet, of nog slechts kort , zelfstandig gevestigd zijn. 

e band der j  is ons dus te knellend, 
en daarom werd in een der  vergaderingen van 't vorig 
seizoen besproken cn besloten, om in beleefde termen 
van de j  te eischen , dat zij  ons weder  het 
recht zou geven om plaatselijke leden aan te nemen. 

r  eischen in beleefde termen is niet gemakkelijk, 
en daarom werd het Afdcelingsbestuur, bij  aanneming 
van een daartoe dienend voorstel, opgedragen, aan de 

j  te schrijven, dat de Afdeeling
dit recht terug te bekomen. 

Volgens cene inlichting , daaromtrent in de laatste 
Afdcelingsvcrgadcring aan het Bestuur  gevraagd, bleef 
dc j  nog altij d in gebreke dien brief te 
beantwoorden, maar  indirect kennen wij  dan toch de 
meening der j  omtrent dit punt uit het 
verhandelde ter  Algemeene Vergadering, kort geleden 
te Amsterdam gehouden. 

, onder  deze omstandigheden, cene gewijzigde 
of nieuw te vestigen Vereeniging, met zulk een uit-
gebreid programma als wij  wenschen, en met een daar-
uit voortvloeiende verhoogde contributie, geen Afdee-
ling van de j  zal kunnen blijven of wor-
den, zal nu duidelijk zijn. 

n geval van opneming, u dankende voor  de afge-
stane ruimte, heb ik de eer  te zijn 

Uw dienstwillige r 
C. .

Plaatselijk lid van de Afdeeling m van de 
j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

 30 October  1883. 

4WF e e is den heer r  Fortuyn 
zeer  dankbaar  voor  de nadere toelichting van het voor-
stel, in de Afdeeling m ter  tafel gebracht. 

. 
t Bestuur  van de j  tot bevordering 

der  Bouwkunst schrijft als buitengewone prijsvraag 
uit , onder  de gewone-, buitengewone-en kunstlievende 
leden der : 

t leveren van plans voor  een gebouw voor  per-
manente tentoonstellingen enz., door  genoemde -
schappij  te Amsterdam te stichten, ingevolge besluit 
der  Algemeene Vergadering, gehouden in September

t terrein is gelegen aan de t naast 
n Stroucken, aan de zijde van het , 

cn heeft een vorm, als op de situatie wordt aangegeven. 
Aan drie zijden moet het terrein beschouwd worden, 

als door  belendende gebouwen te zijn begrensd. 
t terrein kan geheel bebouwd worden; echter, 

wanneer  langs twee der  zijden de belendende gebou-
wen, die thans 2 . verwijderd zijn van de grens 
van het terrein , mochten worden doorgetrokken , dan 
moeten ramen in die gevels, waarvoor  thans toestem-
ming tot plaatsing is verleend, verwijderd worden. 

t gebouw moet opgetrokken worden in hoofd-
zaak uit baksteen, met spaarzame gebruikmaking van 
bergsteen, terwij l de voorgevel zoodanig moet ontwor-
pen worden, dat verschillende Nederlandsche bouwar-

 tikelen, tot reclame, ter  versiering kunnen aangebracht 
worden. 

Ook is het wenschelijk bij  den gevel en bij  het 
fundeeringplan erop te letten, dat zonder  al te ingrij -
pende wijzigingen het gebouw kan veranderd worden 
in drie afzonderlijke woonhuizen. 

Al s peil wordt aangenomen de bovenkant van het 
trottoir ; de vloer  der  begancgrond-verdieping moet 
30 . boven het trottoi r  liggen, en de bovenkant 
keldervloer  2 . onder  den vloer  der  beganegrond-
verdieping. 

 gebouw moet bevatten: 
A . n een sousterrain , slechts over  een gedeelte van 

het terrein , 1. een bergplaats voor  pakkisten, 2. een 
bergplaats voor  brandstoffen. 

B. n een verdieping gclijkstraats: 1. een vestibule 
met vóórvestibule en tochtafsluiitng, 2. een hoofdtrap 
naar  de bovenverdieping, 3. desnoods een zijtrap naar 
de conciërgewoning, 4. een trap naar  het sousterrain, 
5. een kantoortje; dit kan op de ie- of een tusschen-
verdieping geplaatst worden, 6. de noodige privaten, 
7. de overschietende ruimt e moet tot tentoonstellings-
zalen worden ingericht, waarbij  inachtgenomen moet 
worden, dat zooveel mogelijk wand- en bodemvlaktc 
ter  expositie moet aanwezig zijn, waartoe het aan-
brengen van gaanderijen in de tentoonstellingsruimte 
geoorloofd is. 

C. Op de eerste verdieping: 1. een ruim portaal, 
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2. een ruime vergaderzaal, 3. een bestuurskamer, 4. een 
bibliotheek, tevens leeskamer, 5. een trap naar  de 
2d"  verdieping, 6. een privaat. 

. Op de tweede verdieping (zolderverdieping): . een 
teekenkamer, 2. een bergplaats voor  de in magazijn 
zijnde uitgaven, 3. een woning voor  den concierge, 
bestaande uit: a. een woonvertrek, b. een slaapkamer, 
c. een keuken , d. verdere gemakken, 4. overschietende 
ruimt e moet tot zolder  worden ingericht. 

e volgende teekeningen, geheel als schetsontwer-
pen in potloodlijnen behandeld, ot zoo men zelf wil , 
meer  uitgewerkt, worden gevraagd: 

. e plattegronden der  verschillende verdiepingen. 
. e voorgevel. 
. Eene eenvoudig bewerkte doorsnede, zoo de 

ontwerper  deze noodig acht voor  de duidelijkheid zij-
ner  plans. 

All e teekeningen moeten op de schaal van 1 a 100 
uitgevoerd worden. 

Bij  de teekeningen moet eene globale begrooting ge-
voegd worden, waarbij  in aanmerking moet genomen 
worden , dat de bouwsom het bedrag van / 40,000 niet 
mag overschrijden. 

e binnenarchitectuur  der  zalen en verdere vertrek-
ken kan zeer  eenvoudig worden opgevat, daar  de bin-
nenversiering van het gebouw, naar  de meening van 
het Bestuur, na verloop van tij d door  medewerking 
van verschillende krachten , zal kunnen totstandkomen. 

Aan het, met of zonder  wijzigingen, door  de Jury 
ter  uitvoering gekozen ontwerp, wordt toegekend de 
zilveren medaille, geslagen op den stempel der -
schappij, benevens een getuigschrift. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd de gewone-, 
buitengewone- en kunstlievende leden der , 
mits geen Vereeniging zijnde. 

. All e stukken, ter  beantwoording van deze prijs-
vraag, worden vóór of op 21 November  a. s. vracht-
vri j  ingewacht aan het bureau der j  te 
Amsterdam. j  moet een adres gevoegd zijn, om 
zoo noodig met den inzender  te kunnen correspondeeren, 
zonder  den naambrief tc openen. 

. e in te zenden stukken moeten met een motto 
gemerkt zijn , en begeleid van een gesloten naambrief, 
waarop aan de buitenzijde naam, voornaam en woon-
plaats van den inzender  vermeld zijn. 

. t schrift van de begrooting en dat, hetwelk 
op de teekeningen voorkomt, moet door eene andere 
hand dan die des vervaardigers geschreven zijn. t 
ontwerp van den vervaardiger, welke zich niet aan deze 
bepalingen heeft gehouden, blijf t buiten aanmerking 
voor  bekroning. 

. e ingezonden ontwerpen worden in handen ge-
steld eener  commissie van beoordeeling , bestaande uit 
het Bestuur  der , en zes leden der -
schappij  , gekozen door  de mededingers. e Juryleden 
onthouden zich van mededinging. 

V. t bekroonde ontwerp blijf t het eigendom der 
. 

e niet bekroonde ontwerpen moeten zoo spoedig 
mogelijk worden afgehaald aan het Bureau der -
schappij  , of zullen op verzoek toegezonden worden aan 
een op te geven adres. 

. t bekroonde ontwerp zal tegen eene billijk e 
vergoeding, nader  met den prijswinner  overeen te ko-
men, kunnen worden uitgevoerd. 

E . 
— t is algemeen bekend, dat op den 29"'  Juni het -

huis te Aken door  brand van torens en dak beroofd werd; 
mocht ook de Gothische stij l van den onderbouw volstrekt 

niet in overeenkomst zijn met den stij l der  torens, zoo zal toch 
ieder, die in de gelegenheid geweest is, het gebouw voor  den 
brand tc bewonderen, willen toegeven, dat het in zijn ge-
heel, ondanks de weinige harmonie zijner onderdeden, een 
schilderachtigen aanblik aanbood. r  het gebouw uit een 
geschiedkundig oogpunt voor  geheel d een gedenk-
waardig monument is, houdt natuurlij k de vraag, op welke 
wijze en in welken stij l de bekapping met of zondei torens 
zal herbouwd worden, de e architecten in het alge-
meen bezig. 

Vooral de «Arch i tec ten- und "  in Aken heeft 
zich niet onbetuigd gelaten, in die vraag een woordje mede te 
spreken, inzonderheid naar  aanleiding eener  brochure van den 
kanunnik . , die een grooten invloed op dc zaak kan 
uitoefenen, en in elk opzicht erop aandringt, bij  de verbou-
wing zooveel mogelijk de schets van r te volgen, niet al-
leen als waardeering van den grooten artist , die door  eene 
teekening het oorspronkelijk e beeld van het s gered 
heeft, maar  ook, daar  de Gothische vormen der  schets aan 
edelen eenvoud, harmonische overeenkomst met het karakter 
van het geheele gebouw en indrukwekkende schoonheid, niets 
tc wenschen overlaten. e juistheid daarvan werd door  de 
Vereeniging, vooral na opmerkzame bezichtiging der  teekenin-
gen, zeer  in twijfe l getrokken; zelfs meende een der  leden, dat 

r  zich hoogstwaarschijnlijk in zijn graf zou omkeeren, 
wanneer  hij  hooren kon, welke eer  men cene onschuldige 
schets wil schenken, die hij  ter  herinnering aan het s 
gemaakt had, en die dus door  de weinige moeite, en den 
weinigen tij d daaraan besteed, van onnauwkeurigheden niet 
vri j  te pleiten is, j a zelfs in details ver  beneden de werkelijk -
heid gaat. 

Aan het einde der  zittin g nam de Vereeniging met algemeene 
stemmen eene resolutie aan, in hoofdzaak hierop neerkomende, 
dat slechts van eene algemeene prijsvraag , uitgeschreven tus-
schen alle e architecten, heil te verwachten is, en dat 
het daarbij  zeer  aankomt op de nauwkeurige samenstelling van 
een programma, waartoe eene commissie van zaakkundigen, 
onder  wie cene specialiteit op het gebied der  Gothiek, moet 
gekozen worden cn welke commissie dan ook later  als Jury 
kan fungceren. — Van hoeveel belang de nauwkeurige samen-
stelling van een programma is, hebben wij  ook weder  in ons 
vaderland bij  de prijsvraa g "  onder-
vonden. — Verder  acht de Vereeniging het van belang, in 
elk opzicht den concurreerenden architecten, wat de architec-
tonische opvatting der  torens, van het dak, en der  verder  te 
herstellen gedeelten betreft, de grootst mogelijke vrijhei d te 
laten. 

t is te hopen, dat deze vrijzinnig e behandeling der  zaak 
moge zegepralen, ofschoon het niet te ontkennen valt, dat de 
brochur e van den k reeds invloed heeft doen gelden. 
Gelukki g heeft echter  het geheele e volk in deze zaak 
mede tc spreken, en de tij d zal leeren, wie de sterkste is. 

— e Gemeenteraad van l heeft het plein voor  het 
Palcis van Justitie gedoopt met den naam «Poelaer tp le in", 
ter  eere van den beroemden architect. 

— Een der  oudste monumenten der  stad Parijs, de zooge-
naamde Clovistoren, omtrent  gebouwd, wordt thans half 
op Staats-, half op stadskosten, onder  leiding van den archi-
tect h , gerestaureerd. 

— Eenigen tij d geleden was in dit blad sprake van »een 
locomotief zonder vuur" , die in den laatsten tij d de algemeene 
aandacht, op welverdiende wijze, tot zich trekt . e heer -
nigmann, de uitvinder , bevindt zich op het oogenblik te -
li jn , en heeft vóór eenige dagen den eersten proeftocht gedaan 
met eene stoomboot, wier  inrichtin g op hetzelfde beginsel be-
rust , als bij  de vuurlooze locomotief, en welke tocht algemeen 
zeer  voldaan heeft. 

— ji Vóór eenige weken is nabij , op den ooste-
lijken ' oever  van het r  van (Jenèvc, een kabelspoorweg 
geopend tusschen Territe t en Glyon. The Graphic van 27 
October  jl . geeft er  een beschrijving en afbeelding van. t 
hoogte-verschil is echter  niet 1700 voet, maar  700. r  zijn 
twee rijtuigen , elk voor  24 reizigers; het cene trekt onder  het 
dalen het andere naar  boven. t dalende wordt altij d het 
zwaarste gemaakt door  het op den top te vullen met water, 
dat aan den voet geloosd wordt. Te Territet , aan het , 
is de hellinghoek 320, maar  spoedig stijgt hij  tot 57™. e aan-
bli k doet zenuwachtige menschen rillen , maar  volgens den 
ontwerper h is cr  geen gevaar. El k rijtui g heeft dri e 
remmen: de eerste wordt gehanteerd door  den conducteur; de 
tweede is zelfwerkend en treedt op ingeval de kabel breekt; 
de derde wordt gedreven door  saamgeperste lucht, meer  of 
min volgens Westinghouse's stelsel. Er  zijn slechts dri e rije n 
spoorstaven, met uitzondering van het punt. waar  de rijtuige n 
elkander  kruisen. s rijzen en dalen er  elf tot vijftie n 
treinen, althans in het gunstige jaargetijde. e proeftocht 
werd zelfs volbracht zonder kabel, louter  met remmen. Stei-
ler  spoorweg werd nog niet gebouwd. n ons e zou hij 
misschien navolging verdienen. 
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. Op Zaterdag 27 dezer  heeft de officieele be-

proeving plaats gehad van de installatie op de telegraafdraden 
tusschen hier cn , volgens het Systeem-Van -
berghe. e proefnemingen hadden plaats in tegenwoordig-
heid van c\c heeren W . A . A . Staring, hoofd-directeur van dc 

f  J. . Collet te, inspecteur van de -
graaf cn . . F. . , directeur  der  Nederlandsche 

-Telephoonmaatschappij. 
Volgens de voorwaarden van het contract, gesloten tusschen 

dc g cn den heer C. , eigenaar der 
patenten, moest deze installatie aan de volgende voorwaarden 
voldoen, n.l. het gelijktijdi g tclegrafeeren cn telephoneeren 
op alle draden aan een der  bestaande lijnen tusschen Amster-
dam en m en  zoodanig, dat het Ccntraal-bureau der 
Nederlandsche Bell-Telephoonmaatschappij  te Amsterdam en 
het Centraal-bureau derzclfdc j  tc m aan 
elkander  direct medcdeelingen zouden kunnen toezenden, en 
derhalve de geabonncerden van de Telephoonmaatschappij 
te Amsterdam cn m ook in directe gemeenschap met 
elkander  kunnen gebracht worden. 

e proefnemingen hebben bewezen, dat aan dc gestelde 
voorwaarden volkomen is voldaan, waarna de installatie door 
de g werd goedgekeurd en aanvaard. 

— e j tot Bevordering der  Bouwkunst heeft 
onder  hare gewone, buitengewone en kunstlievende leden cenc 
prijsvraa g uitgeschreven voor het leveren van plans voor een 
gebouw voor  permanente tentoonstellingen, enz. e gebouw 
zal. ingevolge het besluit der  algemeene vergadering, den 29 
September  jl . gehouden, worden opgericht op een terrein aan 
dc t naast n Stroucken. Terwij l wij  voor de 
redactie der  prijsvraa g naar het programma verwijzen, hier-
voren medegedeeld, kunnen wij  onze bevreemding niet verbloe-
men, dat de antwoorden reeds vóór of op 21 November c. k. 
worden ingewacht. t Bestuur  heeft de tijdruimt e van 29 
September tot  November, of meer dan vier  weken, besteed 
om het programma vast te stellen cn uit tc schrijven, cn geeft 
nu een termij n van nauwlijk s dri e weken voor de beantwoor-
ding. Wi j  vestigen vooral de aandacht op bepaling , waarbij 
gevorderd wordt naam . voornaam en woonplaats van den in-
zender op de buitenzijde van een gesloten naambrief tc ver-
melden en op bepaling , luidende: 

t bekroonde ontwerp zal tegen eene billijk e vergoeding, 
nader met den prijswinner  overeen te komen, kunnen worden 
uitgevoerd." 

e bepaling geeft stof tot denken en wellicht aanleiding 
tot loven en bieden. 

. c officieele opening van het droogdok had 
Zaterdag 27 October  plaats. Te tien uur 's morgens vertrokken 
de genoodlgden met de stoomboot Siegfried. Onder  dezen 
telde men de s van c Zaken en van Wa-
terstaat, het Gemeentebestuur, de r van , 
consuls, recders en vertegenwoordigers der  pers, waaronder 
die van de Shipping and  Gazette. 

Eerst werd het dok bezocht, waar  het stoomschip Gelderland 
ter  reparatie werd binnengebracht. r  waren 2 a 3 uur 
noodig, in welken tij d de genoodlgden een tocht naar den 
Nieuwen Waterweg maakten. T e twaalf uur  werd aan boord 
eene collation gebruikt . 

e Burgemeester  heette de gasten welkom. dankte de -
ters voor  hunne medewerking aan dc voltooiing van het dok, 
cn sprak zijn vertrouwen uit op de medewerking der -
rin g tot verbetering der  waterwegen. 

e r  van Waterstaat antwoordde met een dronk op 
het welvaren van m cn hoopte op de voltooiing van 
den Waterweg. 

e heer e , president van de r van -
handel, dankte uit naam van den handel dc g voor 
hare bemoeiingen in zake dun waterweg cn het Gemeentebe-
stuur  voor het dok. 

T e een uur  kwam men aan den waterweg cn maakten de 
genoodigden met een loodskotter een tochtje buiten dc hoofden 
in zee. 

Omstreeks 3 uren keerde men naar het dok terug, dat nu 
door dc ministers en de autoriteiten werd in oogenschouw ge-
nomen. Te rui m vier  uren was men te m teruggekeerd. 

. e Geschiedkundige Ovcrijselsche Tentoonstelling, 
die in het vorige jaar  alhier  gehouden werd, heeft aanleiding 
gegeven tot het stichten van een Overijselsch museum, dat 
geopend is bij  gelegenheid der  jaarvergadering van de Ver-
eeniging Overijselsch  en Geschiedenis. n het voormalig 
huis van den Commissaris des s zijn vier  lokalen daar-
voor  ingericht. e unieke verzameling van Ovcrijselsche kas-
teden en oude stadsgezichten uit dc portefeuille der  Vereeniging 
vonden er  eerste plaats; de kostbare oude handschriften 
en incunabelen, mede van de Vereeniging, zijn er  in doelma-
tige kasten bijeengebracht. Enkele gemeentebesturen, waar-
onder die van Oldcnzaal. Stcenwijk, Goor cn Blokzijl , cn inzon-

derheid vele particulieren , onder  deze dc fami l iën Schimmel-

Eenninck en Feith, hebben met groote vrijgevigheid wat onder 
un berusting was ten^bchoeve van het museum afgestaan. 

, e gemeentelijke gas-com missie heeft het plan 
opgevat, in dc maand r a. s. alhier  eene tentoonstel-
lin g te houden van gastoestcllen voor  verwarming cn drijf -
kracht . 

n inzenders der  tentoonstelling zal voor dc in te zenden 
gastoestcllen vrij e plaatsruimte beschikbaar  gesteld worden en 
het voor de inwerkingstelling daarvan benoodigd gas zal gra-
ti s worden verstrekt. Bovendien zal een gedeelte der  trans-
portkosten worden vergoed. 

t groote belang van eene meer  speciale tentoonstelling 
van gastoestcllen voor  verwarming cn drijfkrach t — niet hut 
minst voor de fabrikanten — is onbetwistbaar cn de boven-
genoemde voordeden maken het niet twijfelachti g of de nu 
reeds gedane toezeggingen tot inzending, waaronder ook uit 
het buitenland, zullen nog door  velen worden gevolgd. 

n ijvcrigen directeur der  gasfabriek, den heer
is de regeling van een cn ander  opgedragen. 

n de op 30 October  gehouden Gemeenteraads-
zittin g werd met  tegen 3 stemmen benoemd tot hoofdop-
zichter  der  Gemeentewerken dc heer J. v. d. , opzich-
ter  bij  den Provincialen Waterstaat in Friesland te . 

t voorstel van Burgemeester en Wethouders om den heer 
j . A . v. cl. , oud-directeur der  Gemeentewerken, de gra-
tificati e van  uit tc betalen, hem toegekend bij -
besluit van  Juni  zoodra de werken der  hoogdrukwa-
terleidin g zouden zijn aJgeloopen, werd na eenige discussie tot 
een volgende vergadering aangehouden. 

. n een druk bezochte vergadering, door  eenige in-
gezetenen belegd, is het plan om een nieuwen schouwburg met 
concertzaal enz. te bouwen, besproken. 

Tot het plan behoort, behalve den schouwburg met 800zit-
plaatsen , een groote concertzaal cn zalen voor  kleinere feesten; 
ook een groot lokaal voor 1400 a 1500 personen, waar tevens 
tentoonstellingen zullen gehouden kunnen worden. e kosten 
zijn begroot op y'200.000 cn zouden door  aandeden van f 500 
bestreden moeten worden. Aan de gemeente t zou afstand 
van de e en eene jaarlijksch e aflossing van ƒ 1 0 00 
worden gevraagd. 

Nadat het plan door  verschillende personen besproken was, 
werd het comi té verzocht in functie te blijven en de noodige 
stappen tc doen tot het vinden van het kapitaal enz. enz., 
waarvan in een nader te houden vergadering rappor t uitge-
bracht zal worden. 

. n verband met het artike l over de badplaats 
Noordwijk . in dit nommcr voorkomende, kan alsnog worden 
medegedeeld, dat Gedeputeerde Staten van Zuidholland het 
besluit van den d hebben goedgekeurd,  voor  100,000 
deel te nemen in het kapitaal der j  «Noordwijk" . 

e Gemeenteraad van Noordwij k verbond aan die deelneming 
de voorwaarde, dat de genoemde som in de eerste plaats zou 
strekken voor het totstandbrengen eener  stoomtram-verbin-
ding, liet plan hiervoor is thans reeds voor  een goed deel voor-
bereid; men beoogt aansluiting aan den n stoom-
tramweg te ' ofte ; de e Spoor-
wegmaatschappij  heeft zich bereid verklaard ook dezen tak 
te exploiteeren. 

t het totstandkomen van deze eerste tramverbindin g 
zal bet welvarende en schoone dorp Noordwij k eene communi-
catie verkrijgen , die het reeds al te lang heeft moeten ontberen. 

. 
c Gemeenteraad te t benoemde tot hoofd-

opzichter  den heer  van der . thans opzichter 
bij  den Provincialen Waterstaat in Friesland. 

— t  November is de heer A .  Buis, civiel-
ingenieur  te Utrecht, benoemd als ingenieur  bij  de 
afdeeling „We g en Werken"  der
spoonvcgmaatscliappij, ter  vervanging van den heer 
A . Waldorp, die als zoodanig ontslag gevraagd en eene 
benoeming in Amerika aangenomen heeft. 

J T O T G . 

Vergadering van Vrijdag 1 November 1883. 
Nadat de notulen der  vorige vergadering waren gelezen en 

goedgekeurd, gaf de Voorzitter  het woord aan den heer  J. s 
ter  behandeling van ode verbetering van den waterweg van en 
naar  's-Gravenhage." 

, voor  onze stad zoo hoogstbelangrijke, zaak werd zeer 
onlangs in eene vergadering van de vereeniging l en 
Nijverhei d uitvoerig besproken. 

 Nov.
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Naar aanleiding daarvan wenscht de heer 
, in strij d met het op die vergadering 

aangenomen plan, ccn anderen weg in te 
slaan. 

n cenc uitgewerkte bijdrage, door  meer-
dere teekeningen toegelicht, komt spreker 
tot dc overtuiging dat er  geen nieuwe 
waterweg noodig is doch de bestaande 
vaart verdiept cn op sommige plaatsen 
verbreed behoort te worden. c -
To l - cn Geestbruggen moeten dan ver-
plaatst en verbeterd worden naar  de eischen 
van de scheepvaart. 

Voor de spoorwegbrug zal dc hoogte 
nagenoeg kunnen behouden blijven welke 
men, bij  de voorgenomen vernieuwing 
daaraan. wenscht te geven. Van deze brug 
af, verlangt de heer s een haven 
in de richtin g van den verbindingspoor-
weg tusschen dc e cn -
spoorwegen. e haven is verder in ver-
bindin g te brengen met de Zwingelgracht 
cn kan zoodoende het kanaal naar  Schc-
veningen volgen. 

Spreker  behandelt vervolgens het af-
voerkanaal naar zee cn de vluchthaven , 
wijst daarbij  op het grootsche plan van 
den ingenieur  Waldor p en op dat van 
jhr . a Siccama. 

e heer s wil eerst beginnen met 
het maken van een buitenhaven en, be-
antwoordt deze aan het doel, daarna het 
kanaal aan de stad verbinden. 

t plan van dc vereeniging n 
Nijverhei d verdient naar  sprekers gevoelen 
geen aanbeveling. 

Verschillende leden voerden vervolgens 
het woord cn bestreden op verschillende 
gronden het plan van den heer , 

 wijzende niet alleen op dc groote 
voordeden van een nieuwe vaart, maar 

 op dc kosten die de verbreeding van de 
bestaande vaart zouden vorderen waardoor 
het laatste plan geen geldelijk voordcel 
zou opleveren. 

Ofschoon de spreker  vooral ook de aan-
dacht vestigde op de groote fabrieken aan 
dc c Vaart gelegen, die door het 
verleggen van de vaart zeer  zouden bena-
deeld worden, kwam men ten slotte tot 
een vergelijk , in dien zin, dat de verbetering 
van den waterweg van en naar  's-Gravcn-
hage hoogst gewenscht is en van het meeste 
gewicht voor dc belangen van n g 
en omstreken. 

Vertegenwoordiger der  Ceramiek- en 
Cemcnltcciellabrick. 

Telden specialiteit in : 
n - en Fab r i eks ramen. 
n en n B o l b l i n d e n. 

Zweedsche . 
e . 

P r i m a Por t land-Cement. 
P la fonneer la t ten, veel billjjke r cn beter 

als . 
Onb randba r e V e r f enz. 

 en l'cijscoucanten op aanvraag. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
G o u d en , 

Tentoonste l l ing 1883, A m s t e r d a m, 
N i e u w e v a a r t , 10 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 
Usangi

n linken, 
cn k , 

n Gehouwen, 
Geiialv. n 

 F. . Tobben. 

L
Gieten, enz. enz Vraagl Catalog.' 

Van der JJinden &  Co. 
. «V

 nr.Nl  /ui" ig" ei,,s"  l ^ r r t t c V 

'm k' -

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot conciirrce-
rende prjjzen .  waggon en scheepsladingen. 

A

bi j  groote en k le ine part i jen . 

AVENU E  27. 
. 

A E S T E E N ,  op 
de  der j  ter  be-
vordering der t in 1SSJ; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkr i jgbaar . 

r  van . N , 
Avocat dcfensei.r, 2, line , 
te Algiers. 

oji l i c i tat i e 
op V r i j d a g . 16 N o v e m b er 1883, ten 8 
ure des namiddags, voor  de burgerlijk e -
bank te Algiers, 

Z i n k , Z i l v e r h o u d e nd d en
, 

op het grondgebied van Tablal en de Arba, 
t van Algiers. 

, 
0i> g 6 November 1883, des namiddags 

te  ure, zal de Architect J . J . NOTENBOO
te  namens zijn principaal 
in het koffiehuis »t  BaOBS"  trachten aan te 
besteden: 

t m a k en v an een gebouw, ten 
dienste voor het Neder landsen. 

. 
n bij  voornoemden Architect . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2d™, 3, l , n en 4d n graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

e mjj n staat in verbinding met de ha-
ven van A'giers, door  eenen goeden weg van 
52 kilometers. 

Oppervlakte 830 hectaren en 23 aren. 
e hoofdaders-afvloejjingen zichtbaar op 

100  1500 en 2000 meters. 
i b lende vergezeld van korreli g 

looderts  loodhoudend . 
El f onderaardsche Werkga le r i j en . 
Gereedschappen, G e b o u w e n, voor-

raad en uitgegraven E r t s zijn in den ver-
koop begrepen. 

Zich te adresseren aan . , dé-
fenseur  poursuivant, . E en 

, dólenscurs colicitants. 

<Vntnf i iganlponipei ! en Stooinlieijeii 
T E P en T E . 

: w i : i i , . n i . 

Op Woensdag den 14 November 1883. des 
namiddags te '.i  uren, zal door de Jlouw-
onderneining ))het l/'itlemspark" , Ül het
joen vun het Vondelpark , worden aanbesteed: 

t B o u w en v an twee B l o k k e n , 
e lk v an v ier  W o o n h u i z e n, met 
de leverant ie v an al le n 
en A rbe ids loonen. 

t bestek met bjjbehoorende teekeningen 
is ad f  per  stel te verkrjjge n bjj  de n 
F . B U F FA &  Z O N E N , t N°. 3'J. 

n geeft cie t 
A . . V A N . 

t 

Beltweg Nü. 3. 

 ï.
Ü A l u i 

. 

 S lu i t ing

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k S0, Amsterdam, of bjj  den r 

. . , Beekstraat  te Arnhem. 

 W. PATON . 

http://nr.Nl


E . 

r  geachte Clientèle 
in Nederland de mededeeling dat dc r 

. . , te Haarlem, 
van af heden mijne Firm a  meer eer-
tegenwoordigt 

Voor inlichtingen gelieve men zich te wen-
den tot mijnen Opzichter, den lieer -

E N tc Amsterdam, Govcrt 
Flinekstni.i t T l , of direct aan mjj n hui», te 

 a

Fabrikant van o Vloeren enz. 

e ondergeteekende vestigt de aan  ent 
op zijne inrichtin g voor
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plan», Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen cn 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgeven en op 
zijne  voor . -
kers, alles tot dc minste pryzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G. . Cz., te Am-
tterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bestellingen voor , zonder 
prijsverhooging voor  de bestellers. 

O . J . . 

3 Nov. 1883. 

VAN 

§W.. » * , 

E G N . G 17  1883. 

-
en andere 

Y & ,  " 
Ö BOC  Frères, E 

, S &  C»., E 

C O E T Ac
Oostzeedjjk 248,

te N 
e ONTVANGE  der E

N te  zal, op -
dag den 26sten November  1883, des avonds te 
6 uur  precies, in het  in de Poe-
lestraat te Groningen, ten overstaan van den 
aldaar  resideerentten Notaris . N. V A N 

, in het openbaar  bjj  opbod ver-
koopen : 

Veertien kavels , 
gelegen buiten de voormalige 
Steentüpoort te Groningen. 

e , bevattende de voorwaar-
den van verkoop, de beschrijving en de kaart 
der perceelen, is van 8 November  1883 
af voor / O 25 verkrijgbaa r bjj  den ONT-
V A N G E  voornoemd, die nadere inlichtin g 
geeft. 

S wordt gegeven Zaterdag 24 
November  1883, vooriniddags 10 uur. 

s & Fabriekanten, 
. . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

N 

voor , , 

, , enz. 

, 

een E van 10 . met 
staanden . 

Voor inlichtingen adresseere men zich on-

 «au den -
Boekhandel B  A  &  S A  T O  US 

n 17, te Amsterdam. ' 

VAN 
Centi-aalveirwarming & Ventilatie-

, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste,
i n ,  Construction voor:  zijn voornemens nr. 
^ T . n : . . X i l l a ^ . ? - " . Winkela, *  November  .883. ïï

 E N S van 

, ne-
tels, , Schouwburgen, , 

, Ziekenhuizen, Scholen , Bibliothe-
 ken, . Gevangenissen, 
 Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-

! ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. ____ 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Waseh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

.„  .... ,wv», ui-, iiaimuuags ten 
ten e aldaar  aan te besteden: 

t bouwen van een S 
met STA  en -

N voor  verdacht Vee, op het 
terrein van het Openbaar  Slagt-
huis. 

Bestek, voorwaarden en teekening liggen 
op de gewone dagen cn uren ter  kennis-
neming op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads-Timmerhuis te  en zjjn ver-
krijgbaa r by Wed. P. V A N E 
EN ZOON , Boekdrukkers, HouttuinVA, tegen 
betaling van / 1 ,—. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis. e aanwijzing in loco 
zal plaats hebben op  den 8 No-
vember 1883. des voormiddags ten 11 ure. 

Bj j  F. A , te Arnhem, is verschenen de  aflevering van 

Geschiedenis van de n 
N

d tijdperken der  Architectuur , 

. C ï l . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de  School, te

 6
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte druk . 

e uitgave geschiedt bij inteekening in 12 n a  1.75. 

(in verschillende kleuren). 
Sedert 1835 gevestigd te Zeist. Bekroond met diverse . 

. SU Y , 
N V A N 

S u , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

A (hoogste . 
e Tuin en , 

t 
. 

t by 8. W. van de Wiel & f>., te . 

&  kaftan«Vfl » «j)^®<#p i 

r  F. W. V A X T [Gz. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : TAX

C. S S en A. \V. . 
Stukken voor  het GèftOOtSCih&p, de e betreffende, te adresseeren 

aan den r  C. B. 8 , Prinsengracht  te Amstei 
dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r . (ï. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiün aan het Bureau van  Opmerker, ad  cent per  stuk en  cent per  plaat 

t X°.  te Arnhem. 

A.W.W. 

T  f  per  maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor  het buitenland 

f  en "  f  , bij  vooruitbetaling. 
, ad  cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 

. 
 nieuwe Genool schapsjaar  vangt aan met i Januari 1884. Zij , die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zij'n voor het nog loopende jaar  van de betaling der  contributi e 

vrijgesteld, en ontvangen de tot  Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt /12, die voor  buitenleden ƒ 7 . 50 

per jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks De Opmerker, terwij l voor het overige naar de wet wordt verwe-

zen, die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt.

N V A N T . 

n n wordt bericht: 
 dat als Buitenlid is toegetreden de heer  W. 

. r  van der  Gon, te s bij  Nijmegen; 

2'. dat op de uitgeschreven prijsvraag „Een spoor-
wegstation voor een provinciestad"  zijn ingekomen 18 
ontwerpen onder de volgende motto's: 

„Studie , Oud , A . V. . B., Full Speed, 
. P. S., Studie , Nederland , , , 

Flanor, Francois , Stephenson, George Stephenson , 
, Willen en Werken, Vrij e uren, Weet 

uw tijd , r  (buiten mededinging wegens te late 
inlevering); 

3C. dat is uitgeschreven de 2''  gewone prijsvraag , 
waarvan het programma in dit nommer is opgenomen. 

e medewerking op deze prijsvraag is uitsluitend voor 
gewone n van het Genootschap (art. 60 der  wet); 

 dat als gewoon d van het Genootschap is 
voorgesteld de heer  J. A- C. Bakker; 

5'. dat als Correspondeerend d voor  Groningen 
en omstreken is herbenoemd de heer  Joan Nieuwen-
huis te Groningen. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

P 
A ET . 

2J"

 Bestuur  van het Genootschap heeft de eer  ter 
kennis te brengen aan gewone , dat als 2de gewone i 
prijsvraag voor  het jaar 1883 wordt uitgeschreven: 

 facade van een Hccrcuhuis 

in de hoofdstad des s en gelegen aan een groot 
plein. 

e vloer  van den rez-de-chaussée wordt ondersteld 
te liggen op 0.50 meter  boven het trottoir . 

e verschillende verdiepingen zullen de navolgende 
hoogte-afmetingen moeten hebben, o. a. 

de e 4 meter 
„  Bel-étage 5 „ 
„  ie étage 4 „ 

verder  eene zolder-étage. 
e hoogten zijn gemeten van bovenkant vloer tot 

bovenkant vloer. 
Er worden verlangd de teekeningen van de facade 

en van de vereischte doorsneden, op de schaal van 
1 : 50, zoo noodig een memorie van toelichting. 

e behandeling der  teekeningen en de stijl , waarin 
de facade zal worden behandeld, wordt geheel vrij -
gelaten. 

Aan den vervaardiger  van het der  bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol ge-
tuigschrift van het Genootschap met een premie van 
dertig gulden. 

e mededinging is uitsluitend voor  gewone n 
van het Genootschap (art. 60 der  wet). 

e inlevering der  ontwerpen, met stipte inacht-
neming van art. 67 der wet, moet geschieden vóór 
of op den iod e l 1 r  1883, ten huize van den 
1 bte.Secretaris, Oosterdoksluis 29, te Amsterdam. 

 het Bestuur, 

de 1 ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

http://Flinekstni.it
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(A. ct A.) T S A A N N 
 V A N . 

Aan den  der Gemeente Amsterdam. 

 Heeren ! 

t Genootschap „Architectur a et Amicitia "  alhier 
veroorlooft zich, naar  aanleiding van het Concept-Pro-
gramma der  Prijsvraag voor  het Nieuwe Beursgebouw, 
het navolgende onder  .Uwe welwillende aandacht te 
brengen. 

Zonder  het vele goede te willen miskennen, dat be-
doeld programma bevat, meent het Genootschap enkele 
wijzigingen in bedenking te mogen geven, die naar 
zijne meening noodig zijn. 

t vermelden van de bouwsom bij  de eerste 
algemeene prijsvraag achten wij  overbodig, daar, en 
terecht, in het programma vermeld wordt, dat slechts 
op de doelmatigheid en het artistiek karakter  der ont-
werpen zal gelet worden. 

t bekendmaken van de namen der juryleden , 
tegelijk met het publiceeren van het programma , zal 
niet alleen noodig zijn, om den medewerkers dc ver-
zekering te geven , dat de beoordeeling aan bevoegde 
kunstrechters wordt toevertrouwd, doch daardoor  zal 
ook voorkomen worden, dat iemand, die reeds met 
een ontwerp bezig is en later  tot juryli d gekozen 
wordt, óf zijn ontwerp niet kan voltooien, óf bedan-
ken moet. 

3".  tentoonstellen van alle ontwerpen, na afloop 
der eerste algemeene prijsvraag , achten wij  niet wen-
schelijk, tenzij  men de bepaling make, dat de vij f be-
kroonden , die tot de besloten prijsvraag worden toe-
gelaten , uitdrukkelij k verplicht worden , het hoofddenk-
beeld , in hun eerste ontwerp neergelegd, uit te werken , 
daar  plagiaat anders niet kan uitblijven . 

4". t heeft ons bevreemd, dat men gemeend 
heeft, voor  dc stichting van een zoo belangrijk gebouw 
als de nieuwe Beurs, reeds aanstonds de hulp van het 
buitenland te moeten inroepen, zonder  eerst te beproe-
ven , of niet door  middel van een nationale prijsvraag 
een goed resultaat te verkrijgen zou zijn. A l moge 
het waar  zijn, dat de bouwkunst hicrtelande tot vóór . 
een tiental jaren in een staat van verval verkeerde,
wij  gelooven dat zij  thans die vervalpcriode te boven [ 
is gekomen. n late haar  thans tooncn, wat zij  kan, 
cn eerst als bevoegde kunstrechters uit het buitenland 
van meening zijn, dat geen Nederlandsch kunstenaar 
bekwaam is een zoo belangrijk gebouw te maken, ga 
men over  tot een internationale prijsvraag. c bouw-
werken , waar  Amsterdam terecht roem op draagt, zijn 
allen het werk van Nederlanders, en het zou te betreu-
ren zijn, indien een der  voornaamste gebouwen, die 
aan latere geslachten den bloei van de hoofdstad in 
het laatst der  XlX e eeuw zullen verzinnelijken, het 
werk van een vreemdeling was. Thans , nu meer  cn 
meer  een streven is waar  te nemen om de Nederland-
sche kunst in bescherming te nemen, moet de eerste 
stad des s bij  voorkeur  aan een zoon des lands , 
na eerlijken strijd , het daarstellcn van dezen tempel 
des handels opdragen. 

Wi j  vertrouwen, dat het Uwe Vergadering behagen 
moge, het programma in den door  ons aangegeven zin 
te wijzigen. 

A E T . 

Vergadering van 14  18 £3. 

e Voorzitter  opent de vergadering, die door  meer 
dan zestig leden wordt bijgewoond. j  wijst met 
voldoening op dc  ontwerpen, ingekomen als ant-
woorden op de uitgeschreven prijsvraag en in de zaal 
geëxposeerd. j  dankt de leden voor  hunne mede-
werking , waardoor  zij  de goede reputatie van het Ge-
nootschap zoo schitterend gehandhaafd hebben. 

e heer  Jesse, Polytechnisch Student te , die 
met goed gevolg examen deed als leeraar  in de toe-
kenkunst bij  liet r  Onderwijs en zich onder 
dc aanwezigen bevindt, wordt door  den Voorzitter  ge-
lukgowenscht. 

Een drietal eereleden wordt benoemd en daarna 
overgegaan tot het lezen der  notulen, die goedgekeurd 
worden. 

e heer  Joan A . Nieuwenhuis, die wegens zijn be-
noeming tot bestuurder  van de „Vereeniging tot Be-
vordering der "  te Groningen, zich aan een 
herkiezing als correspondeerend lid te Groningen moest 
onderwerpen, wordt onder  luide teekenen van bijval 
herbenoemd. 

e heer  Posthumus s houdt nu eene voor-
dracht over  de d op de e Ten-
toonstelling , naar  aanleiding van eene brochure van 
den heer  Th. Fumière, architect te Brussel. e 
belangrijke rede zal in haar  geheel in het orgaan wor-
den opgenomen. 

e heer s gaat daarna over  tot het bespreken 
der Amsterdamsche Beursprijsvraag. j  ontwikkelt 
nader  de denkbeelden, door  de e in de laatste 
Opmerker uiteengezet, en eindigt met het voorlezen 
van een concept-adres aan den Gemeenteraad van Am-
sterdam , dat onder  luide teekenen van bijval door  de 
Vergadering aangenomen wordt, e tekst van dit adres 
is in dit nommer opgenomen. 

a wordt een pauze ingesteld, en terwij l een der 
aanwezigen eenige nommers op het klavier  ten beste 
geeft, worden de ingezonden antwoorden op de prijs -
vraag in oogenschouw genomen. 

Na dc pauze wordt door  den heer  Boomgaard als 
kunstbeschouwing gegeven het werk s mo-
dernes par  Charles Polisch", en door  den heer i Gazar 

"  , welke beide collecties met aandacht 
beschouwd worden. 

e Voorzitter  doet hierop dc mededeeling, dat weder 
eenige buitenleden zijn toegetreden, en dat de heer 
J. A . C. Bakker  als gewoon lid is voorgesteld. 

e feestavond wordt vastgesteld op 21 Januari c. k., 
en besloten een Commissie tot regeling daarvan te be-
noemen. 

Al s onderwerp voor  de nieuwe prijsvraag, waaraan 
alleen gewone leden volgens de wet kunnen deelnemen, 
en waarvoor  als belooning ƒ 30 wordt uitgeloofd, ter-
wij l de inlevering bepaald wordt op 10 r  e. k., 
wordt gekozen „een Gevel voor  een .
programma is in dit nommer opgenomen. Ten slotte 
wordt bepaald, dat de ingekomen antwoorden op de 
Stationsprijsvraag Vrijda g 16 November  in n 
Stroucken van 10 tot 4 uur  voor  een ieder  ter  bezich-
tiging gesteld zullen worden. 

p wordt de vergadering gesloten. 
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, de tweede stad des , die op han-
delsgebied haar  mededingster, de hoofdstad, zoo menig-
maal de loef wil afsteken, kan zich op het gebied van 
de bouwkunst, zoomin wat tal van gebouwen, als hun 
innerlijk e waarde aangaat, met haar  meten. 

En toch plegen wij  verraad aan ons zelvcn, wan-
neer  wij s ons nederleggen bij  het oor-
deel , over  ons uitgesproken, bij  de behandeling der 
Schouwburg-prijsvraag in De Opmerker van  Augus-
tus jl. , volgens hetwelk eigenlijk alleen de -
sche rondbogenstijl en de e der  Passage te 

m den toon zouden aangeven, en ieder  bouw-
werk ten voorbeeld strekken. 

't Zou ons te ver  voeren om te onderzoeken, in 
hoeverre het verschil in richting , tusschen de nu meer 
en meer  in zwang komende vormen, en die, welke 
langen tij d te m den boventoon voerden , aan-
leiding gegeven heeft tot eene zoo algeheele veroor-
deeling, dat men het niet de moeite waard geacht 
heeft, eene ernstige studie van de e gebou-
wen der  latere jaren te maken. 

n algemeene trekken willen wij  trachten het beeld 
te schetsen dier  beweging en de aandacht vestigen 
zoowel op de mannen, die hier  werkten, als het 
werk, dat zij  leverden, meer  bepaald met het oog op 
den uitwendigen vorm hunner  gewrochten. 

t spreekt vanzelf, dat de speculatiebouw met zijne 
fabrieksvormen , zijne prijscourant-ornemontatic, en zijne 
in alle steden gelijk wederkeerende onwaarde, hier 
geheel buiten beschouwing blijft , en wij  alleen het oog 
hebben op die gebouwen, die kunstkennis en kunst-
liefde bij  hunne ontwerpers verraden. 

Wanneer  wij  de verschillende nieuwe bouwwerken te 
m ons voor  den geest halen, dan missen wij 

niet alleen de groote monumentale gebouwen, uit den 
aard der  zaak eene residentie of hoofdstad eigen, maar 
wij  ontmoeten ook slechts weinig particulier e woon-
huizen , die bij  hunne bezitters de ruime beurs en de 
van geslacht tot geslacht overgeërfde kunstliefde ver-
raden , welke den architect instaat moeten stellen een 
in alle dcelen goed uitgevoerd kunstwerk te scheppen. 

n architect van beroep treffen wij  dan ook te -
terdam minder  aan dan in eenige andere belangrijke stad 
van ons land. n de meeste gevallen vereenigt hij 
zijne betrekking met die van timmermans- of met-
selaarsbaas. l menigeen onder  hen zich ook be-
ijverde, door  studie en toewijding iets schoons te 
scheppen, kan het toch niet anders, of de beslomme-
ringen der  dagelijksche bezigheden, die dikwijl s zoo 
geheel van de kunst afwijken, gevoegd bij  den wei-
nigen lust van het publick om het schoone te waardee-
ren en tc betalen, en eene minder  goed geleide 
studie, oefenen op de kunstwaarde hunner  ontwerpen 
een nadeeligen invloed uit. Gevoed door  het onderwijs 
op de Academie van Beeldende n en Techni-
sche Wetenschappen, blijven de klassieke vormen te 

m zelfs nog hedentendage bij  enkelen in zwang 
cn komt eene fantasie op het schilderachtige -
landsch nog slechts bij  uitzondering voor. 

Overgaande van dat algemeene overzicht tot de per-
sonen en hunne werken, treedt ons het eerst de -
terdamsche nestor  in de kunst, de hoogepriester  van 
de klassiek, Van , tegemoet, wiens Zuiderkerk 
echter  voldoende bewijst, hoe hij  ook buiten het Grieksch 
kan scheppen cn betooveren. 

Zoo iemand, dan heeft Van m door  zijn onder-
wijs op bovengenoemde Academie veel invloed gehad 
op de bouwkundige vormen hierterstede. Steeds zocht 

hij  het denkbeeld ingang te doen vinden, dat de ver-
sieringen der  samenstellende doelen van een gebouw 
een constructief karakter  moeten hebben, cn een ge-
vel allerminst bestemd is, als staalboek van allerlei 
grillig e en met den aard van het materiaal strijdig e 
ornementen te dienen. 

n zijn woonhuisgevels treft ons dan ook vóór al-
les rust cn degelijkheid; zijne profileeringen, ont-
leend aan dc door  hem zoo hooggeschatte klassieke 
monumenten, zijn meer  edel van vorm dan op krach-
tig lichteffect berekend ; zijne ramen en deuren worden 
door  een architraaf omlijst en al of niet met oen fries 
met kroonlijst versierd; zijne penanten, in metselsteen 
uitgevoerd of in gehouwen steen, niet weinig sprekende 
schiftingen bewerkt; zijne gevel-bekroning door  een 
klassieke kroonlijst gevormd. t werkt alles samen 
tot een geheel, dat wars van alle effectbejag, imponeert 
door  zijn rustig , deftig voorkomen. Pilasters of met 
kussens of paneelen versierde penanten worden door 
hem alleen bij  den monumentaalbouw gebruikt en bij 
het woonhuis streng vermeden. 

o monumentaalbouw, door  hem beoefend in den 
grooten Schouwburg en de Zuiderkerk , toont ook hoe-
zeer  alle overlading en ongemotiveerde versiering hem 
oen gruwel is. Juiste verhoudingen, krachtige behan-
deling der penanten met pilasters en nissen doen ons 
in den Schouwburg aangenaam aan; terwij l de Zuider-
kerk, in Gothiek uitgevoerd, door  haar  bewilligen voim, 
voor  den Protostantschen eeredionst zoo bijzonder  ge-
ëigend, en met hare vloeiende overgangen , steeds een 
ieders oog bekoort. 

t ernstig karakter , dat al zijne scheppingen be-
zielt, verliet hem ook niet bij  het ontwerpen van villa's, 
en maakte deze, onzos inziens, tot do minst gelukkig 
geslaagde zijner  werken. 

Naast Van m staat de tegenwoordige ingenieur 
der gevangenissen J. F. ; een selfmade man, 
wiens altij d werkzame geest in boeken vond, wat Van 

m in natura aanschouwde. 
r  evenmin als de plaat den indruk teweeg kan 

brengen, die door  de werkelijkheid wordt uitgeoefend, 
was de overtuiging, door  de eerste bij r  ge-
grondvest, niet zoo onwrikbaar, als die bij  Van . 

Getuigen zijn eerste producten, waaronder  zijn woon-
huis aan de , nog van oen onbestemd zoe-
ken naar  hem voldoende vormen , dra heeft Schinkel 
hem in het zog van de klassieken gebracht. e winkel 
van Bunnekamp on r op de Groote t en 
een tweetal gevels op do n leveren daarvan 
een sprekend bewijs. r  de strenge opvatting van 
Van m is hem vreemd. Een der  gevels op do -
haven, met pilasters en frontespicc versierd, een andore 
met een enkel gerepeteerd drielicht als hoofdmotief, 
verraden hoe dc kennismaking mot Tit z cn g eene 
mildere stemming hadden bewerkt. t t 
mag als eene goed geslaagde proeve daarvan hier  niet 
onvermeld blijven. Bij  de vele hem opgedragen ont-
werpen heeft hij  er  ook in andore stijlvormen gele-
verd, als het Nutsgebouw met zijne Gothieke pro-
fileeringen en de Bijbank met e details. 

Vooral kwam zijne vrijer e opvatting hem te stade 
bij  de door  hem ontworpen villa's, onder  welke ge-
bouwen do Officieren-sociëteit met haar  sierlijken in-
gang, die helaas door  eene later  gewijzigde decoratie 
veel van haar  bevallig voorkomen verloor, het eerst 
genoemd dient te worden. 

o dorde man van het drietal, dat bij  het ontluiken 
der bouwkunde te m den toon aangaf, de man , 
die lang niet altij d met succes maar  wel met onover-
trefbare liefde zich aan de bouwkunst wijdde, is , 

s vroegere gemeente-architect. 
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Op zijne werken doelt waarschijnlij k de schrijver  van 
het bovengenoemd artikel in Dc Opmerker, waar  hij 
spreekt van eene nog voortlevende liefde voor  den -
bogenstijl te ; maar  dc weinige navolging, 
die deze werken vonden , maakt het onverantwoordelijk 
de vormen van e als kenschetsend h 
te beoordeelen. Zij  is ook oorzaak, dat hoezeer e 
door  zijn werk over  ornement zich meer  naar  buiten 
deed kennen, aan hem hier  eerst dc derde plaats is 
toegekend. 

t Ziekenhuis cn het Armhui s zijn fantasieën op -
maansche cn Byzantijnsche bouwvormen, doormengd 
met eigen gevonden versieringen cn meermalen zeer 
gezochte effecten, die wel-is-waar  ons heden niet be-
vallen, maar  toch als uitvloeiselen van een dicpdcnkcndcn, 
zijn eigen weg volgenden geest meer  waard zijn, dan 
de spotternijen van hen, die dc dikwijl s veel minder 
constructieve en gemotiveerde krullen cn versieringen der 
thans meer gezochte baroque vormen toepassen. 

, voor  wien iedere lij n als't ware leefde, wiens 
bespiegelende geest in ieder  samenstel ccn zekere uit-
drukkin g zag — getuige zijn bovenaangehaald werk over 
ornement — schiep in zijn ontwerpen tal van conventio-
neclc vormen, die niet aan dc natuur  ontleend, ons 
koud gelaten hebben cn vreemd zijn gebleven. Toch 
achten wij  in hem den ijvcraar  voor  de kunst, den 
man, die door  zijn gloeiende liefde den geest van an-
deren wist tc ontvonken, die door  zijn denkbeeld leven 
wekte onder s bouwkundigen, cn mochten 
zij  al niet hem slaafsch volgen, zij  verwerkten, ieder 
op zijne wijze, in hun brein de door  hem gewekte 
denkbeelden. 

Van geheel anderen aard en geheel op zich zelf staande 
zijn dc werken van een vierden architect tc m 
uit dien tijd , Cuylits, wiens aan Castermann herinne-
rende gevels, met forschc details versierde penanten zijn 
Belgische afkomst verraden , en minder  aan eene studie 
van stijl dan aan een zoeken naar  effect in den gevel 
doen denken. 

m deze hoofdfiguren op het gebied der  bouw-
kunde grocpccrcn zich tal van anderen, waarvan ieder, 
zonder  veel invloed op het geheel uit te oefenen, ge-
tracht heeft, en dikwijl s niet zonder  resultaat, aan 
de door  hem totstandgebrachte werken een waardig 
voorkomen te geven. Thijssen, wiens goed gedetail-
leerde winkelpuien een klassieken geest ademen, Amcy-
den van m , die in eenige woonhuizen nabij  het 
Yachtclubhuis cene versiering met Gothieke profilee-
ringen aanwendde, maar overigens zich ook niet ont-
trok aan dc alomhecrschende klassieke strooming, — 
zijn onder  dezen wel dc beste vertegenwoordigers. 

Naast hen staat dc ontwerper  van het Yachtclubhuis 
Godcfroy, wiens schepping in klassieken stijl , met boog-
vensters cn pilasters versierd, aan den indruk van het 
monumentaal gebouw toch het vroolij k voorkomen eener 
sociëteit paart; cn Van Zwet, die nabij  het Park een 
woonhuis in n stijl ontwierp, dat door  zijn 
uiterst zware profileeringen meer doet denken aan een 
fragment van een monumentaal gebouw dan aan de 
rustige woning van een nijver  burger. 

n waren dc mannen die, de ccn langer, dc ander 
korter , maar  toch in hoofdzaak tot 1865 den toon 
aangaven. Na hen zien wij  ccn tweede geslacht oprij -
zen , gedeeltelijk door  hen gevormd, voor  een ander 
deel van elders komende. 

e strenge navolging van Schinkel heeft haar  tij d 
gehad. Bij  de motieven der e werken voegen 
zich die van Cesar , d enz., cn waar  men 
zich niet meer  slaafsch aan ccn stijl hield, kwam dan 
ook spoedig het streven tot het vormen van een eigen 
stijl , d. w. z.: waar  de constructie of de behoefte de 

 hoofdvormen bepaalde, zocht men voor  de versiering 
1 die vormen, die, zonder  streng tot een bepaalden stijl 

tc behooren, harmonisch samenwerkten. 
Behalve in Grieksche of e stijlvormen, 

wordt cr  geen bouwwerk gesticht, dat van grondige 
studie in andere stijlen getuigt. Groote of monumentale 
gebouwen zijn cr, kerken uitgezonderd (waarover  later), 
in het tijdper k van 1865—1880 slechts weinig tc -
terdam totstandgekomen. e gevels van Van den 
Brin k op den weg naar  het Park behooren almede 
tot dc meest monumentale cn zijn in Fransche -
sance vri j  uitgevoerd; cvenzoo het woonhuis van den 
heer  Schass aan den Ecndrachtsweg, door  Amcydcn van 

m den jongere. 

e ongelukkige Brans zette in zijne villa' s aan den 
Westcrsingel de traditi e van r  voort. Coepijn, 
dc opvolger  van Cuylits, slaagde, vooral in zijne win-
kelpuien , dikwijl s zeer  gelukkig met oorspronkelijke 
en forsch behandelde details. Stok bewijst in een win-
kelhuis in bergsteen uitgevoerd, aan dc Noordblaak, 
den invloed van Cesar y cn . 

Naast cn met dc bouwwerken van hen, dc architecten 
door  liefde voor  dc kunst bezield, verrijzen alom dc pro-
ducten van den speculatiebouw in den slcchtstcn zin van 
't woord. e ontwerpers dier  werken zijn voor  't mee-
rcndcel onbekend cn blijven meest geheel vreemd aan 
dc uitvoering, daar  't den spcculatichcld al tc duur  zou 
uitkomen de fantasie tc volgen van den vervaardiger  van 
het plan. En toch betreuren wij  't , bij  enkele hunner 
ontwerpen, dat de naam niet bekend is of mag zijn. 
Bcekc en Glaubitz toch hebben gevels ontworpen, 
die inderdaad van kennis en studie getuigen , maar  die 
hun naam niet dragen. Jammer, duizend jammer, dat 
het vuur, 'twclk hen bij  't ontwerpen bezielde, maar  ma-
tig brandde , zoo 't al brandde, in de borst van den 
man, die bij  den patroon voor  ontwerper  doorging. 

Zoo dc laatste jaren naderende, hebben wij  dc Staats-
en Stadsgcbouwcn zoomede dc kerken nog geheel 
buiten beschouwing gelaten , vooral omdat bij  dc eersten 
hun eigenlijke ontwerper  dikwijl s niet bekend is en zij 
weinig tot navolging hebben opgewekt. 

Onder  dc stedelijke gebouwen beslaan in aantal de scho-
len een eerste plaats; in gehalte, wat esthetisch schoon 
aangaat, echter  niet. Gemetselde gevels met gaten van 
kleiner  of grooter  vorm, gedekt met een toog, waarin 
een meer  kennelijk dan schoon sluitstuk typisch voor-
komt, is het algemeen karakter. e e Burger-
school met vijfjarige n cursus en dc Academie van 
Beeldende n en Technische Wetenschappen aan 
dc Vest maken hierop cene loffelijk e uitzondering. t 
Stadstimmerhuis, onder  Scholten, den opvolger  van -
se, gebouwd, is in streng Grieksche vormen uitgevoerd. 

e aanleg van het Staatsspoor  door m schonk 
dc stad ccn nieuw Postkantoor  en twee stations. Van 
het eerste werden, op door  anderen ontworpen en on-
wrikbaar vastgestelde plattegronden, de gevels ont-
worpen door r  den jongere in c 
vormen. Vooral dc zuidelijke gevel, waarachter  dc hooge 
scinzaal ligt, is goedgeslaagd, dc overige gevels lijden 
echter  aan eentonigheid. e detailleering is krachtig 
cn met kennis doorgevoerd. 

t Centraalstationsgcbouw, in dc nabijheid der 
, hoewel geen grootsche conceptie, is met 

gelukkig geslaagde verhoudingen in Fransche -
sance uitgevoerd, terwij l het gebouw aan de Beurs 
dc blijken draagt van door  geen architect te zijn ont-
worpen. t nieuwe Stationsgebouw van het -
spoor, eene houtconstructie met zeer  aantrekkelijk e bin-
nenbetimmering der  wachtzalen, behoort ook tot het-
zelfde tijdperk , dat het laatste vijfta l jaren onmiddellijk 
voorafging. 
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n de laatste jaren treedt als speculatiebouw op den 
voorgrond de Passage, die, naar  aanleiding van de na-
volging, die deze onderneming in dc hoofdstad cn de 
residentie vond , zeker  wel een kind des tijds genoemd 
niag worden, 't s jammer, dat dc tooi der  gevels niet 
van eene ernstige bouwkundige studie getuigt, en 
vooral de gevel aan de , door  zijne over-
lading met dikwijl s zeer  uitccnloopende vormen, alle 
rust mist. 

Veel behaaglijker  zijn de versiering der  binnengcvels 
cn dc ordonnantie van den achtergevel. 

Tevergeefs echter  zal men van deze vormen cene 
nabootsing te m zoeken , tenzij  men steile, met 
losanges gedekte , mansarde-kappen zou willen be-
schouwen als cene navolging van de vormen der  Pas-
sage; voor  ons s blijf t het dan ook een 
raadsel, hoe dc schrijver  van bovengenoemd artikel in 
Dc Opmerker in gemoede kon mededeelen, dat -
terdam slechts twee stijlen scheen tc kennen: den rond-
bogenstijl en den stijl der  Passage. 

Van veel grooter  waarde dan dc Passagegcvcls , zijn 
dc gevels van t Placts op den weg naar  het Park, 
ontworpen door  Voorhoeve cn Wceldcnburg. Sierlijk e 

, gepaard aan ccn rij k gebruik van verschil-
lend gekleurde steen en tegels, geven het geheel ccn 
zeer  bevallig voorkomen. 

n c vormen bouwde Van m zijn kerk-
gebouw "  en Coepijn het gebouw „Calcdonia" . 
n het laatste geeft de gevel zeer  eigenaardig het ge-

mengd karakter  van het gebouw weder, en boeien 
tal van goed gedachte details den aanschouwer. 

e gebouwen, met dc gevels van een tweetal huizen 
op den Stationsweg naast het Panorama, waarvan de 
ontwerper  ons onbekend is, behooren tot de best ge-
slaagde der  laatstelijk door  particulieren opgerichte 
huizen; terwij l hierbij  de gevels van ccn blok arbeiders-
woningen, door  J. Verheul , niet onvermeld mogen 
blijven, als proeve om e vormen toe te 
passen. 

Onder  dc gebouwen van publickcn aard treedt op 
den voorgrond het Sociëteitsgebouw der , door 
Van m en n , in e vormen. 

t Poortgebouw van de e -
vcreeniging, door  V. d. Wall , in c vormen 
en de Abattoir-gebouwen, het laatste ontwerp van den 
ongelukkigen Brans, ten dienste der  gemeente ontwor-
pen, zijn verdienstelijke werken, die cene nadere kennis-
neming overwaard zijn. 

e , wier  zonderling gekozen plaats 
op de Schie en verborgen door  dc hooge spoorbaan, wij 
evenzeer  betreuren voor  het effect van het gebouw als 
voor  de ongelukkige verpleegden, die in de onmid-
dellijk e nabijheid der  gillende stoomfluit zeker  aller-
minst de ongestoorde rust zullen vinden, die men haar 
zoo gaarne verschaft, mag hier  evenmin onvermeld blij -
ven , al kunnen de vormen ons volstrekt niet bekoren. 

e overdekte Vischmarkt, waar  forsche ijzerconstruc-
tie haar  karakter  achter  tecderlijk betimmerde houten 
friezen verbergt, is een doelmatig cn kostbaar  inge-
richt gebouw, dat aan de collega's van madame Angot 
op weelderige wijze gastvrijheid verleent. 

t in-aanbouw-zijnd Gymnasium cn dc aanleg der 
nieuwe kaden bij  de Beurs verraden bij  den tcgen-
Woordigen directeur  der  gemeentewerken eene groote 
vrijmoedigheid, om uit dc beurzen der  burgerij  de 
beeldhouwkunst te bevorderen. Op dien weg voort-
gaande, kan hij m nog tot een rijk-versierd e 
stad maken. 

Bij  de voorgaande opsomming der  bouwwerken van de 
laatste jaren is, met uitzondering van e cn Calcdonia, 

n de profaanbouw behandeld; wij  zouden echter 

eene groote onbillijkhei d plegen, wanneer  wij  hier  de 
kerken van den heer y onbesproken lieten, den 
architect, wien m trotsch is in zijne veste te 
herbergen. 

e c kerk van het e t in de 
Oldcnbarnevcldstraat, met daaraan grenzende pastorie, 
en de k in het Boschje, in Gothieke vor-
men, alsook de kerk te , wier  slanke toren 
een prachtig sieraad uitmaakt van den weg naar  de 
Oude Plantage, 't zijn allen welsprekende getuigen van 
dc vaardigheid des ontwerpers in dc middclceuwsche 
bouwvormen. c door  hem ontworpen woonhuizen zijn, 
naar  onze mcening, niet zoo gelukkig geslaagd en ver-
raden met hunne eolonnctten in dc details te veel den 
fabrikant van kerkmeubelen. 

Op hetzelfde gebied der  gewijde kunst schonk Van 
den Brink ons het Campo Santo, ccn nieuw k 
kerkhof, met kapel cn bogengang in 't h uit-
gevoerd ; c , een Belg, de kapel der  Eeuwige 
Aanbidding, in 't h met schoone gekleurde 
glazen cn het St.-Antoniusgesticht, dat met Gothieke 
motieven hoogst eenvoudig is ontworpen, maar  door 
zijn edele verhouding het oog aangenaam aandoet; ter-
wij ! dc Protestantschc Wcstcrkcrk , een bekroonde prijs-
vraag, door  den heer  Jurriaanse werd ontworpen. 

Aan 't eind van dit overzicht gekomen, kunnen wij 
het echter  niet sluiten zonder  nog een tweetal na-
men tc noemen, die hierterstede onder  de bouwkun-
digen tc bekend zijn om gemist tc mogen worden: 
Schrauwen cn E. G. A . Fol, die, afgezien van het 
oordeel over  dc volstrekte waarde hunner  ontwerpen , 
toch tc veel leverden en tc eigenaardige vormen ge-
bruikten , dan dat zij  niet afzonderlijk genoemd zou-
den worden. 

Zoo hebben wij  het tijdper k van 1850 -1880 door-
loopen , en gezien hoe de strengste klassiek , aan het 
begin van dit tijdper k heerschende, langzamerhand plaats 
maakte voor  een lossere opvatting; hoe de e 
het Grieksch verdringt , terwij l andere stijlen hun con-
tingent voor  de versiering van gebouwen mede niet 
achterhouden. Eene strenge stijlstudie spreekt over  't 
algemeen niet uit de gebouwen tot ons; wel tracht 
men constructief tc zijn in den vorm zijner  versiering, 
maar  of deze stijlvast is, daarom bekommert men zich 
minder. 

n geen gebouw van eenig belang vinden wij  echter 
die gedachte uitgewerkt op eene wijze, die den meester 
verraadt en tot navolging opwekt. t w 

e drie kolommen", van J. Verheul , is het eerste 
product in het oud-llollandsch, welke stijl , gesteund 

, door  het onderwijs der  Polytechnische School en hooger 
j  invloed, voor  velen als 't ware alleen onberispelijk 
schoone vormen schijnt tc kunnen leveren, en waarbij 
vooral de klassieke vormen geheel waardeloos zijn. 

s in het begin van dit opstel werd erop ge-
wezen , hoe het tc m zeldzaam voorkomt, dat 
ccn patroon een groote som beschikbaar stelt voor 
den architect. t eenige artikel , waarin het hem ver-
gund is zijn fantasie tc laten werken, zijn dc winkel-
puien, die echter  allen een groote fout gemeen hebben , 
dat zij  nl. met den bovcngcvcl, waar  zij  voor  't mecren-
dccl dan ook later  ondergeschoven zijn, volstrekt geen 
geheel vormen. e fout is in dc meeste nieuwere 
winkelhuizen getrouw overgenomen en wordt ook niet ge-
mist in dc woonhuisgevels. Een met cement bepleisterde 
of hardstcencn onderpui, met blokken, schiftingen of pilas-
ters versierd cn door  een kroonlijst bekroond, draagt een 
bovengcvel in Waal- of Utrcchtsche steen gemetseld , 
met of zonder  architraven rondom de ramen cn van gansch 
andere verhoudingen en dikwijl s geheel andere ver-
deeling dan de onderpui. 
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t is zeker de type van het woonhuis, zooals er  de 
laatste jaren duizenden zijn gebouwd. t gnat echter 
niet aan, naar die producten de vindingskracht der 

e architecten te beoordeelen, die daaraan 
geheel vreemd bleven. k hoop dan ook, dat bovenstaand 
overzicht voldoende heeft aangetoond, dat er  hier  ook 
beter en waardiger  gebouwd werd, zij  het dan al niet 
op zoo grootsche schaal, als Amsterdam ons dit kan 
aanwijzen. 

Vóór ik dezen besluit, wil ik er  nog op wijzen, dat 
in dit overzicht lang niet alles is genoemd, wat de 
aandacht waard is, daar ik slechts enkele gebouwen 
van vele noemde, cn het anders voor  een vreemdeling 
te m licht eene droge opsomming van namen 
zou geworden zijn; terwij l mijn doel slechts was 
een algemeen overzicht te geven, waaruit kon blijken, 
hoezeer de vroeger  genoemde critiek op de -
damsche bouwwerken en architecten, in
voorkomende, geheel uit de lucht gegrepen en onge-
motiveerd is. J. . 

E J TO T G
T EN E . 

Aangenaam zou het mij  zijn, als gij  eenige ruimt e 
in uw  wildet beschikbaar  stellen ter  bespre-
king van den vroegeren en tegenwoordigen toestand van 
de j  tot Bevordering der  Bouwkunst, waartoe 
ik aanleiding vind in het voorstel, door  leden van 
de Afdeeling te m gedaan, in verband met de 
toelichting daarvan door  den heer  C. . r 
Fortuij n gegeven (*), 

Bij  voorbaat op uwe toestemming rekenende, val ik 
dan ook maar  met de deur in huis en begin met te 
zeggen , dat ik dat voorstel een bedenkelijk verschijnsel 
acht, niet alleen voor die Afdeeling, maar ook voor 
de , cn doodeenvoudig het natuurlij k ge-
volg van de scheeve verhouding, waarin beiden tot 
elkander  staan. 

Om die ongezonde verhouding te doen uitkomen, 
zal het best zijn, een beetje geschiedenis te doceeren. 

e verslagen der j  leveren ons daarvoor 
de bouwstoffen. 

Afdcelingen hebben niet van de oprichting der -
schappij  af bestaan, maar  zijn toevoegsels van later 
tijd . e eerste, die te , werd in  op-
gericht. Wij  gelooven, dat het toenmalige Bestuur 
der j  niet al te best op zijn  is 
geweest. 

n wij  de verslagen met eenige opmerkzaamheid, 
dan treft het ons, dat de veranderingen in- en de uit-
breiding van den krin g der  werkzaamheden van de 

, voor een vri j  groot gedeelte uitvloeisels 
zijn van door  leden gedane voorstellen of van over  het 
een of ander  onderwerp gehouden besprekingen. -
streeksch tegenhouden is het niet, maar  wij  ontvangen 
nu en dan den indruk , alsof het Bestuur  aan de kwaal 
van versteening leed; alsof het dacht, dat hetgeen in 

 was gesticht, zóó goed was, dat het geen ver-
andering of verbetering behoefde. Zoo ook is de op-
richtin g van Afdcelingen een gevolg van het initiatief 
van eenige leden. 

Toen de eerste Afdeeling stond opgericht te worden, 
had het Bestuur  moeten voorkomen, dat zich naast de 

j  eene andere Vereeniging onder  haren naam 
vestigde, die, hoe dikwijl s later  ook op de eenheid van 

j  en Afdcelingen geborduurd werd, door  wei-
nig meer  dan tien naam aan haar  was verbonden. Want 
van welke zijde men het ook beziet, de Afdcelingen 

(*) Zie Opmerker van 27 October  en  November  11. 

zijn, in den grond der  zaak, los van de , 
terwij l deze verplicht was, alle opgericht wordende 
Afdeelingen te erkennen, zoolang zij  niet rechtstreeks 
in strij d met hare wet handelen. n  had het 
Bestuur het in zijn macht de kracht der j 

 te vergrooten, door het daarheen te leiden, dat 
de Afdcelingen tot integreerende deelen der j 
werden verklaard, op dezelfde wijze als dit het geval 
is met andere maatschappijen in ons land. Zoo ooit, 
dan was de toestand daarvoor  toen zeer  gunstig. 

e maatschappelijke contributi e bedroeg niet meer 
dan /  Ware toen bepaald geworden, dat die  of 
fg zou zijn voor  die plaatsen, waarb. v.  of  leden 
woonden , welke eene Afdeeling vormden , die over  f
of ƒ  daarvan voor  haar  onderhoud kon beschikken, 
dan zou op een gegeven oogenblik een net van wezen-
lijk e Afdeelingen over het land verspreid en het te 
voorzien zijn geweest, dat het ledental zich niet onbe-
langrij k had uitgebreid onder  hen, voor wie die som 
een niet te groote opoffering was, om zich daarvoor 
een nuttig en aangenaam bijeenkomen met vakgenooten 
en de werken der j  te verschaffen. n 
ook zou het bestaan der j  spoediger  meer 
algemeen bekend zijn geworden , en tevens voorkomen, 
dat de j zoo dikwijls , meer of minder 
luid , als een bloot Amsterdamsche zaak te zijn, werd 
genoemd. 

Op het ongezonde der verhouding werd later  meermalen 
gewezen, maar een betere toestand was onbereikbaar, 
nadat eerst één en later  meerdere Afdeelingen waren 
opgericht, welke onder  hare leden personen telden , die 
in geen betrekking tot de j  stonden. t ging 
toch niet best aan, hen, wien men eenmaal de gelegen-
heid tot aansluiting had opengesteld , weder  buiten te 
werpen. s de zucht tot zelfbehoud alleen, moest 
de Afdeelingen zich doen verzetten tegen dien maat-
regel. 

t kan niet ontkend worden, dat deze toestand 
nadeelig was voor de ontwikkeling van beiden, want 
zoo nu en dan stonden j  en Afdeelingen 
elkander wel min of meer in den weg. Wij  willen ten 
bewijze een paar  staaltjes mcdedcelen. 

e j  bracht steeds den Afdeelingen on-
der het oog, dat zij  door  toezending van in hare Ver-
gatleringen gehouden voordrachten , enz. de Bouwkun-
dige Bijdragen moesten helpen vullen. Altij d en algemeen 
schijnt daaraan echter  geen gevolg gegeven te zijn , 
tenminste door de Afdeeling te 's-Gravenhage werden 
die verhandelingen wel in haar  eigen gedrukt jaarlijksc h 
verslag opgenomen, doch niet aan de Bouwkundige 
Bijdragen opgezonden. Wij  herinneren ons, daarover  een 
onverholen klacht te hebben hooren uitspreken. 

n  heeft de Afdeeling te m zich de 
moeite gegeven, pogingen te doen om een zekeren band 
tusschen alle Afdeelingen te scheppen. t daarvoor 
ontworpen plan schijnt ook, misschien wel ter  goed-
keuring , aan het Bestuur  der j  ingezonden 
te zijn, althans, het is door  dat Bestuur in handen 
gesteld eener  Commissie uit zijn midden, die nogal 
ongunstig heeft geadviseerd. t advies getuigt van 
niet bijzonder  veel vertrouwen in de Afdeelingen, en 
geeft min of meer  den indruk , dat de Commissie be-
vreesd was, dat door  zulk een bond de Afdeelingen 
te machtig zouden worden. 

t ook in dat plan opgenomen uitgeven van een 
plaatwerk, werd gewijzigd door de j  over-
genomen. t is toen ook tot een proef of eerste nom-
mer gekomen , maar  daarmede was dc zaak afgedaan, 
omdat zij , naar het toen heette, te duur  was. t 
is nogal opmerkelijk, dat de kosten van een vcertien-
daagsch blad door  het Bestuur  geraamd werden op/

Zeker wel iets meer  dan het nu verschijnende Bouw-
kundig  kost. 

Zucht tot zelfbehoud moest de j  ongetwij-
feld zoo doen handelen, en thans openbaart zich dezelfde 
zucht bij  leden van dc Afdeeling te m en ook 
elders. t verwondert ons dan ook niet, dat die zucht 
is ontwaakt. Vinden wij  toch in het verslag van
dat die Afdeeling toen  leden telde, in dat van 

 kunnen wij  lezen dat dit getal tot  was ge-
daald. Een vermindering van  in drie jaren is dan 
ook wel geschikt om een noodkreet te doen slaken. Aan 
art.  der  wet wordt daarvan de schuld gegeven, 
doch het schijnt ons toe , dat er  nog andere redenen 
voor  moeten bestaan. t artikel heeft toch voor  andere 
Afdeelingen niet zulke schadelijke gevolgen gehad. 

m heeft slechts  leden van de , 
waaruit volgt, dat in  aangenomen dat die allen 
ook lid der  Afdeeling zijn,  en thans nog  per-
sonen Afdeelingsleden zijn, die in geen betrekking tot 
de j  staan. t is een opmerkelijke wan-
verhouding. n verandering van art.  zag die Afdee-
ling een middel tot herstel, waarom zij  het Bestuur 
haar  wensch te kennen gaf, om weder  tot het oude ré-
gime terug te keeren. 

Wat in de toelichting van het voorstel over  het ont-
haal , aan dat verzoek te beurt gevallen, gezegd is, 
namelijk, dat het Bestuur  der j  na een half-
jaar  daarop nog geen antwoord heeft gegeven , moet 
wel de ontevredenheid van de leden der  Afdeeling heb-
ben opgewekt. Er  straalt, zachtst genomen , een zekere 
mate van onbeleefdheid uit, of een tamelijk noncha-
lante behandeling van de zaak. n het Bestuur  niet 
aan den wensch voldoen, het zij  zoo, maar  dan had 
het dit tenminste moeten zeggen. 

e ontevredenheid met den tegenwoordigen toestand 
moet echter  niet alleen bij  hen , die buiten de -
schappij  staan, gezocht worden. Confronteeren wij  de 
lijst der  onderteekenaars van het voorstel met die van 
de leden der , dan vinden wij  onder de 
eerstgenoemden vij f der laatsten. t is vooral hierom, 
dat wij  het voorstel een bedenkelijk verschijnsel voor 
de j  noemden. Er  blijk t toch helder uit, 
dat te m leden zijn, die het misschien blijven, 
omdat zij  het eenmaal zijn, maar die bij  de eerste de 
beste gelegenheid de j  voorgoed den rug 
toekeeren. 

Over het voorstel zelf zullen wij  niet veel zeggen. 
Alles past goed in het kader  eener  Vereeniging van 
Bouwkundigen. Alleen zij  het ons vergund, op het 
onderdeel;/ de aandacht te vestigen. n wordt niet 
gesproken van de  maar  van de 1

t kan zonder  opzet of bedoeling geschied zijn, maar 
de bepaling zelf in dat onderdeel achten wij  voor 
eene Afdeeling van de j tot Bevordering 
der Bouwkunst van te wijde strekking. Zij  zou daar-
mede een grooten stap doen op het terrein der -
schappij. 

c vraag ligt voor  de hand, welke de gevolgen voor 
de Afdeeling zullen zijn, zoowel als het voorstel wordt 
verworpen, als wanneer het wordt aangenomen. 

Veel kans op aanneming door de Afdeeling geloo-
ven wij  niet dat bestaat, tenzij  de ontevredenheid met 
de j  uitgebreider is dan totnutoe is ge-
bleken. 

Vooreerst toch is het niet waarschijnlijk , dat velen, 
die an de j en de Afdeeling beiden lid 

1» genoegen zullen vinden bij  de contributi e voor  de 
eerste nog eens ƒ  beschikbaar te stellen voor de 
laatste. Ten andere gelooven wij  ook niet, dat zij, die 
geen lid der j  zijn, f  wenschen tc beta-
len voor het genot eener  Afdeeling met uitgebreiden 

werkkring . t laatste geloof is gegrond op de blijkbaar 
weinige offervaardigheid, die te m schijnt te be-
staan, onder  de vakmannen. Wel is betrekkelijk het aan-
tal van enkel Afdeelingsleden groot, doch vergeten wij 
niet, dat men zich de weelde van lid eener  Afdeeling 
te zijn kan veroorlooven, zonder  daarvoor  diep in de 
beurs te tasten. e geringe offervaardigheid stellen 
wij  niet op rekening van gebrek aan welvaart, maar 
over het algemeen, aan gebrek van liefde tot het 
bouwvak, niet het minst bij  de bouwmannen zeiven. 

m maakt in dit opzicht werkelijk een treurige 
figuur . Vergelijken wij  toch het aantal leden der 

j  in de twaalf grootste steden van ons 
land  met dezer  bevolkingen, en stellen wij  dat 
te m —:  , dan vinden wij  voor n 
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de  plaats in en de hoofdstad de  voor 
welken ongunstigen toestand een oorzaak is aan te wijzen. 

t is ook hierom dat het ons toeschijnt aan gegronden 
twijfel onderhevig te zijn , dat men in m de 

 zal kunnen vinden, die men noodig acht voorde 
uitvoering van het plan. 

Wordt het voorstel  aangenomen , d. w. z. zijn 
er  te vinden, die  voor het doel beschikbaar 
stellen, dan zijn de dagen van de Afdeeling geteld, 
tenzij  onder de  tegenwoordige leden die  wor-
den gevonden. s dit het geval niet, maar  zijn er  ook 
andere deelnemers, nog buiten de Afdeeling en dc 

j  staande, dan kunnen dezen niet tot de 
Afdeeling toetreden, tenzij  ze eerst lid van de -
schappij  worden. 

Of daarop veel hoop bestaat mag mede betwijfeld 
worden, want de goedkoope wijze, die van buitenge-
woon lid , geeft voor  slechts de „oude bestaande 
gebouwen". t is veeleer  denkbaar, dat dan een 
nieuwe Vereeniging ontstaat, die eerst de ontevreden 
leden tot zich zal trekken en dan hen, die, geen lid 
der j  zijnde, het doel der  nieuwe Vereeni-
ging willen helpen bevorderen. A prior i kan dan gesteld 
worden, dat aan de Afdeeling een goed deel van 
hare beste krachten zal ontvallen, want ontevredenen 
zijn niet altij d de slechtste, en dan staat het zeer te 
bezien of de Afdeeling dien schok kan weerstaan, of 
zij  niet na eenigen tij d aan de tering zal overlijden. 

t zouden wij  betreuren. 
Bestaat eenmaal die nieuwe Vereeniging , dan zal zij 

moeten beginnen haar  programma uit te breiden, door 
ook tc doen wat de Afdeeling nu doet; want men be-
denke wel dat het voorstel slechts bedoelt,
van de werkzaamheden der Afdeeling. Zij  zal zich nood-
wendig o]) het terrein der j  moeten gaan 
bewegen en dan zullen wij  , inplaats van zooals nu 
twee, drie lichamen in ons land hebben, die elkander 
zoo nu en dan in de wielen rijden. s bij  het be-
staan van twee komt weieens rivalitei t of elkander 
een vlieg afvangen boven, en dat zal er  niet op ver-
beteren als n".  erbijkomt . Twee is genoeg en, naar 
wij  meenen, ook nuttig. 

Waarschijnlij k belijden velen een ander  geloof, dit 
namelijk, dat het beter  zou zijn, wanneer er  slechts 
éénc Vereeniging bestond. Ons schijnt het toe, dat bij 
het bestaan eener  tweede, volstrekt geen sprake be-
hoeft te zijn van een vijfde rad aan den wagen. Toen 
tot voor  weinig tij d „Architectur a et Amicitia "  nog uit-
sluitend plaatselijk werkzaam was, kon toch niet ge-
zegd worden dat, hoe dikwijl s ook de bloei van de 

j  werd vermeld en nog steeds vermeld 
wordt, er  eigenlijk veel van dien bloei te zien was. 
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Werkelijk e bloei spreekt zich uit door  drukk e en 
vooral energieke werkzaamheid. e j  heeft 
ongetwijfeld in de  jaren van haar  bestaan veel gedaan, 
maar er  had meer  gedaan kunnen worden. c voor-
naamste oorzaken, die een werkelijk bloeienden toestand 
hebben tegengewerkt, zijn, naar  wij  gclooven, deze: 
i" . dat het aantal van hen , die werkdadig aan den bloei 
der j  konden medewerken, in het begin 
niet zoo heel groot was cn later  van velen gezegd kon 
worden, dat zij  alle aansporingen met  beant-
woordden; en  dat zij  steeds, als in zelfbeschouwing 
verzonken, leefde, zich met bijna niets, dan hetgeen haar 
zelve en haar  uitsluitend betrof, bemoeide, en daarom 
een onbekende, een eenzame in den lande bleef. s 
het eerste de schuld der  leden, het tweede moet aan 
het Bestuur  geweten worden. r  bestond voor de 

j in ons land geen rechtstreekse!] punt van 
vergelijking, en wij  weten het: „i n het land der  blin-
den", enz. 

Thans is dat anders. „Architectur a et Amicitia "  heeft 
de palen harer  werkzaamheid wijd uitgezet en daarmede 
een inderdaad krachtige concurrentie in het leven ge-
roepen. e j zie nu toe, dat zij  niet uit 
het zadel wordt geworpen , welke schande haar  alleen 
kan bespaard worden door  maar  vooral  en 
in de  tc werken, cn wel hare bestuur-
ders in het eerste gelid. Geschiedt dit niet, dan zal 
zij  spoedig door  haar  concurrent overvleugeld worden. 

Concurrentie is ook hier  goed, zij  behoedt voor  in-
sluimeren , en het algemeen, dat is in dit geval de 
Bouwkunst in Nederland, zal er  voordeel uit trekken. 

c concurrentie zij  krachtig, maar  eerlijk en ga gepaard 
met wederzijdsche waardeering en welwillendheid. 

T V A N . 

Omtrent het verhandelde op deze vergadering, die dooreen 
aanzienlijk aantal leden werd bijgewoond, waartoe het rijk e 
programma alleszins aanleiding gaf, ontleenen wij  het onder-
staande verslag aan het  van Zuid-Holland en 's-Gra-
venhage : 

e notulen der  Buitengewone Vergadering van  October 
1883, die gedrukt aan de leden waren toegezonden, gaven 
ditmaal aanleiding tot verschillende opmerkingen; niet wat dc 
juistheid betreft, want zij  werden goedgekeurd, maar tenge-
volge van sommige uitdrukkinge n daarin voorkomende. t li d C. 
 F. l'ost gaf zijn voornemen te kennen den inhoud van een 

noot mede te deelen, welke hij  aan het door  hem in de vorige 
vergadering gesprokene nog had willen toevoegen om in de 
notulen te worden afgedrukt, hetwelk hem echter  niet had 
kunnen worden veroorloofd. t li d j . W . Wekker  kwam op 
tegen een paar  door het li d A . t gebezigde uitdrukkingen , 
welke door hem niet in de notulen werden aangetroffen en 
waarop hij  toch had gerepliceerd, hetgeen het li d t aan-
leiding gaf het meermalen besproken denkbeeld opnieuw ter 
sprake te brengen om stenografen te bezigen. c President, 
dc heer J. F. W . Conrad, releveerde enkele uitdrukkinge n 
van laatstgemeld l id , wijlen den heer  F. W. Conrad betreffende 
en kondigde, nadat gemeld lid de redactie daarvan als juist 
had erkend, zijn voornemen aan om daarop nader  terug te 
komen. 

Nadat daarop dc notulen waren goedgekeurd, nam het li d 
J. A . A . Waldor p daaruit aanleiding om in het breede het 
standpunt te bestrijden, dat het li d Post in de vorige verga-
dering had ingenomen, toen hi j , als li d en president vaneen 
klasse-jury, sommige bekroningen, die ter  Amsterdamsche Ten-
toonstelling hadden plaats gehad, afkeurde, zoo het heette in 
't belang van de e leden. 

t li d Waldor p vindiceerde bij  deze gelegenheid uitdruk -
kelij k voor het li d Jhr . W . . F. . van s de prioritei t 
van het denkbeeld der  vorming van een haven tc Tandjong-
Priok en kondigde aan, dat het li d F. A . de (leider, die het 
werk had uitgevoerd, zich voorstelde, na afloop van het pro-
gramma daaromtrent eenige medcdeelingen tc doen. 

t li d Post beantwoordde den vorigen spreker  uitvoerig en 
werd opnieuw door het li d Waldor p te woord gestaan. 

Een aantal geschenken waren wederom ontvangen, waar-
onder een brochure van het li d A . J. Cohen Stuart, waarop 
het li d Post, als thans van zeer  veel actueel belang, de aan-

dacht der  leden vestigde, gelijk mede op de polemiek, in de 
e bladen over dc haven tc Tandjong-Priok cn het 

scheepvaartkanaal gevoerd, welke polemiek hij  ter  beschikkin" 
van de leden stelde. 

Alsnu was het eerst aan dc orde een voorstel van den d 
van Bestuur, strekkende om een paar  artikelen der  Verorde-
ningen, betrekking hebbende op dc inning van de contribu -
tion, door  andere te vervangen; dat voorstel, waarmede dc 
leden intijd s in kennis waren gesteld, werd zonder  discussie 
bij  acclamatie aangenomen. 

a werd namens den d door  den Secretaris mede-
deeling gedaan van een mededeeling van . W. Frankcl , 
liouwrna d en r te , betreffende ccn in het 
Tijdschrijf t van het t besproken en door  hem uitge-
dacht toestel tot zelfrcgistreering van tijdelijk e veranderingen 
in de afmetingen van veerkrachtige lichamen. 

Van den hoofdingenieur  van den Waterstaat in het oe distric t 
waren de gewone waarnemingen aan n r  over  de maand 
September  ontvangen. 

Ten vervolge op vroegere medcdeelingen, had het li d J. Stroot-
man een rappor t ingezonden betreffende proeven met het endiiit 
m/tatliqiie van c en , waaruit blijkt , dat dit 
middel gecnerlei waarde heeft ter  bestrijdin g van den paalworm. 

Een door het li d J. J. s ingezonden nota over  den 
waterspiegel langs dc Nederlandsche kust zal, ingevolge dc be-
palingen van het , in handen van een Commissie 
worden gesteld om advies; hetzelfde is het geval meteendoor 
het lid . A. r  ingezonden nadere nota omtrent dc 
werkin g der  waterwerktuigen in den Zuidplaspolder. 

t woord was nu aan het li d . , die zijn in de vorige 
vergadering aangekondigde voordracht hield over  dc indijkin g 
cn droogmaking van het e p en de Goudzee. e 
voordracht, die zoowel ccn historisch overzicht als een uit-
eenzetting van het ontwerp bevatte en door  teekeningen werd 
toegelicht, werd met veel belangstelling aangehoord cn gaf 
aanleiding tot een wisseling van gedachten met de leden . J. 
P. Amersfoordt, J. A . A. Waldor p en A. . 

p werd door het li d W. m ccn uitvoerig 
overzicht gegeven van dc uitgevoerde werken tot verbetering 
van het t bij  Enkhuizen, door tal van teekeningen 
toegelicht, van welke werken den spreker, blijken s getuigenis 
van den President, in de allereerste plaats de eer  toekomt. 

Vervolgens gaf het li d W . F. s een zeer  belangrijk 
overzicht van een door  hem in tc dienen verhandeling over 
de werktuigen, gebezigd tot grondopruimin g te -

d cn over  den Priestman's excavator, door  teekeningen 
toegelicht, waarin hij  op de aanmerkelijke verbeteringen wees, 
welke in den n Waterweg gaandeweg waren 
ontstaan en vooral de aandacht bepaalde bij  een baggerschip, 
waarvan een zeer  fraai model ter  vergadering aanwezig was, 
toebchoorende aan de heeren . Smit en Zn. te . 

t lid l'ost was alsnu aan het woord, doch verklaarde van 
de voorlezing zijner  noot, als behelzende bijzonderheden van 
ondergeschikt belang, af te zien. 

p werd het woord verleend aan het li d J. A . de Gelder, 
d ie, ter  voldoening aan de uitnoodiging van den President, 
mededeelde, dat hij  gaarne in de volgende vergadering een 
overzicht zal geven van den bouw der  haven te Tandjong-Priok , 
doch zich thans slechts bepalen zal tot eenige onderwerpen, 
die door de geschriften van de r van l van 
Batavia cn van den ingenieur  Post actualiteit verkregen hebben. 

j  geeft alsnu ccn overzicht van dc aanleiding totdedaar-
stelling der  haven, en releveert dat dc heer  Jhr . Van s 
de persoon is, en wel hij  alleen, cn niemand anders, die Tan-
djong-Priok voor  den havenbouw heeft aangewezen. 

t verschil tusschen het project van Von h en dat 
der tegenwoordige haven wordt daarna door  de oorspronkelijk e 
teekeningen aangetoond; dc conclusie is, dat dc heer  Von 

h wel een ontwerp van een haven voor  Batavia ge-
maakt heeft, doch in gecnen deele dat van de haven van Ba-
tavia, cn dat dc tegenwoordige haven, vooral bij  de wijze 
waarop dc moeilijkheden van het terrein overwonnen zijn , 
hemelsbreed verschilt met dc constructie, die door  den inge-
nieur  Von h was aangegeven. 

t schcepvaartkanaal van Batavia naar  Tandjong-Priok 
komt nu ter  sprake. e heer c Gelder  toont aan, dat slechts 
een zeer  klein deel der  goederen, die te Priok geladen of ge-
lost moeten worden, voor het vervoer  van of naar de haven, 
van het schccpvaatkanaal zal gebruikmaken, zoodat de haven 
niet staat of valt met dat kanaal; doch zelfs al ware dit het 
geval, zoo zijn volgens den spreker op het kanaal geen aan-
merkingen te maken, cn overtreft het zelfs de verwachtingen, 
die men vóór de daarstelling van dien waterweg gemaakt heeft. 

e mededeeling, dat een acht mijl s stroom in dat kanaal loopt, 
kan geen ingenieur  onderschrijven, daar  bij  zulk een stroom 
zelfs een rots zou worden aangetast cn daarom in dit kanaal, 
dat in slappen grond gegraven is en natuurlijk e taluds heeft, 
onbestaanbaar  moest zijn. 

c heer c Gelder  erkent, dat er  bij  bandjir s in dc rivieren 
eenige stroom in het kanaal wordt aangetroffen, doch die is 
niet van zoodanigen aard, dat daardoor  de scheepvaart belem-
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merd wordt , integendeel acht hij  dien stroom heilzaam, daar 
hij  dc diepte van het kanaal voor  het grootste deel zijner lengte 
instandhoudt cn vooral de waterverversching der  haven in het 
belang van den algemeenen gezondheidstoestand bevordert. 

c onmogelijkheid, dat het kanaal den waterstand der  ri -
vieren in de benedenstand tc Batavia gedurende dc droge mous-
son verlaagt, wordt nu aangetoond: de heer e (leider  geeft bo-
vendien als zijn gevoelen te kennen, dat al ware dagelijks bij 
eb zulk ccn verlaging van den waterspiegel dier  rivieren door 
het kanaal teweeggebracht, deze uitwerkin g zelfs bevorderlij k 
voor  den gezondheidstoestand in de benedenstad van Batavia 
zou zijn , daar  een dagelijksche waterverversching nimmer scha-
delij k werken kan. 

e conclusie van den heer e Gelder is dan ook. dat bij 
dc beoordeeling der  haven, die veel belangen van bijzondere 
personen aantast, thans ccn gelijke strij d ontstaat als die, 
welke vroeger  tusschen dc trekschuiten en spoorwegen gestre-
den is, doch dat het scheepvaartkanaal nimmer het onderwerp 
van dien strij d mag zijn , daar  deze waterweg volkomen aan 
zijn doel beantwoordt. 

Nadat het li d l'ost dc redenen had medegedeeld. welke hem 
zullen weerhouden aan een later te wachten technisch debat 
over  dit onderwerp deel tc nemen, bracht de President ook 
namens de Vergadering bet li d e Gelder  zijn dank voor  diens 
uitnemende voordracht. 

Eindelij k werd op voorstel van den President door  den Sccrc-
tari s voorlezing gedaan van een door  den heer  Aug. Collctte, 
civiel-ingenieur te 's-Gravenhage, aan den d van Bestuur 
aangeboden opstel over het anti-inductiestelsel van Van -
selbcrghe tc Brussel en zijn toepassing op het gelijktijdi g tcle-
grafeeren en telcphoncercn lang*  denzelfden draad, van welk 
stelsel, (lat hiertetande bet eerst zijn toepassing vindt , reeds 
in dc vorige vergadering was sprake geweest. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen en anderen 
als zoodanig waren voorgesteld, sloot de President omstreeks 
vier  uren dc vergadering. 

E . 
. e Provinciale Staten van Gelderland heb-

ben, na levendige discussie, eene afwijzende beschikking 
genomen op het adres van kerkvoogden der  Nedérl.-

. Gemeente te Arnhem, verzoekende een subsidie 
voor tic restauratie van een portiek aan de Groote 

k en van dc graftombe van i van Gelder. e 
heer  Staats Evers, die na de beschouwingen in de 
afdeelingen inzag, dat, volgens het advies van Gede-
puteerden , geen subsidie zou worden toegestaan, ooi-
omdat men de gelden der  belastingschuldigen niet wilde 
besteden aan doeleinden voor  den eeredienst, trachtte 
door  het indienen van een amendement tenminste eenige 
subsidie te verleenen aan de restauratie van de graf-
tombe van i van Gelder. j  wenschte voorts een 
onderzoek-, wie de eigenaar  der  graftombe is of althans 
wie deze heeft opgericht en bekostigd. 

Een der  leden verdedigde dc stelling, dat het een 
belang is, ook van de provincie, de monumenten van 
oude kunst te helpen behouden of restaureeren. 

Nadat de heer  Bas Backer, vooral om dc gevolgen, 
die het verleenen van subsidie zou mccslecpen, het 
voorstel van Gedeputeerden, tot afwijzing van het ver-
zoek, had verdedigd, hield dc heer . Triebeis eene 
geestige rede, om te betoogen, hoe gevaarlijk het is 
subsidie tc verleenen voor  kunstwerken, die onder  de 
hoede van kerkbesturen staan. Geen slechter  conser-
vatoren van kunst dan deze, vooral in Nederland. n 

n g zijn, nadat dc Groote k is gerestaureerd , 
de kleine huisjes, die haar  ontsierden, er  weer  netjes 
tegen aangebouwd; de St.-Janskerk tc 's-Bosch heeft 
klein geld gemaakt van ornementen en versierselen uit 
het tijdperk der , die door  Frederik 11endlik 
met moeite voor  haar  waren bewaard; men kan ze thans 
bewonderen in een of ander  Engelsen museum. Op de-
zelfde portiek, voor  wier  restauratie thans geld wordt 
gevraagd, heeft spreker  voor  een paar  jaren een verver 
zijn kunst zien beproeven met gele en groene verf. 

e Staten mogen het geld niet besteden aan restauratie 
van iets, dat onder  het bestuur  van dergelijke kunst-
liefhebbers staat. Verder  bewees .spreker, dat door  de 
Constitutie van  in verband met die van

èn de portiek én de tombe thans eigendom zijn van 
het , zoodat een onderzoek daarnaar  on-
noodig is. 

e heer . Pels n , die de voorbeelden van 
kunstliefde van het r der  Nederlandsche 

e Gemeente te Arnhem nog met ccn staaltje 
vermeerderde — de aanvraag om rooiing van een huisje 
tegen de kerk aan, vlak tegenover  het stadhuis —
betoogde, dat deze subsidie indirect ook cenc subsidie 
voor den eeredienst was. c eeredienst streeft naar 
gebouwen van kunstwaarde en men kan hem toch, al 
was 't alleen om dc gevolgen , niet subsidieeren. Overi-
gens achtte spreker  hel geene verbetering , maar  een 
misstand, zoo alleen dc portiek werd gerestaureerd, 
want waarschijnlij k zal dc restauratie der  kerk wel een 
vrome wensch blijven , daar er  ton voor  noodig zijn. 

 Ten vervolge op het bericht omtrent 
dc tentoonstelling van gastoestcllen voor  verwarming 
cn drijfkracht , in het voorgaande nommcr opgenomen, 
is dienende, dat de Gemeenteraad een credict van
verleend heeft aan dc Gascommissic. c tij d der  ten-
toonstelling , die in hel Schuttershof gehouden zal wor-
den , is eenigszins verschoven en op half Januari bepaald. 

Bij  deze expositie, waar  het belang der  zaak drijf -
veer is, zijn bepalingen gemaakt, die bij  zoogenaamde 
internationale tentoonstellingen ontbreken cn met ge-
noegen wordt daarop gewezen. e inzenders moeten 
nl. dc voorwerpen voor  hunne kosten aan het spoor-
wegstation alhier  bezorgen, terwij l de uitgaven voor 
vervoer  naar dc tentoonstellingslokalen, evenals het 
uitpakken en opstellen, voor  rekening der  Commissie 
komen. Na het sluiten der  tentoonstelling worden de 
onverkochte voorwerpen franco aan de inzenders terug-
gezonden. 

. Provinciale Staten hebben aan dc -
schappij  voor den Werkenden Stand tc .Amsterdam, 
ten behoeve der  uitbreidin g van het door  haar  gegeven 
ambachtsonderwijs, te beginnen met  cenc ver-
hooging ad  toegestaan van de haar  tot cn met 

 toegekende subsidie, zoodat zij  in
en  'sjaars zal bedragen. 

. Voor dc betrekking van twee opzichters bij 
den Provincialen Waterstaat in g hadden zich  sol-
licitanten aangemeld, waarvan er  slechts  voor  het gehouden 
examen zijn opgekomen. Bij  genoemd examen behaalden de 

n A . Zeguers, particulie r  bouwkundige cn Fr . Tscharner, 
opzichter bij  de gemeentewerken, beiden te , het 
grootst aantal punten. 

n overeenstemming met den uitslag van het gehouden ver-
gelijkend onderzoek, zijn genoemde heeren door  Gedeputeerde 
Staten van g benoemd tot opzichters bij  den Provin-
cialen Waterstaat in dat gewest, respectievelijk in den V' "  en 

 dienstkring, ter  standplaatsen d cn . 

. Op de den  dezer  alhier  gehouden eerste 
wintervergadering van dc afdeeling "  der  Vereeni-
ging tot bevordering van Fabriek-en d kwam 
onder  meer  ook aan de orde van behandeling: het houden van 
ccn wedstrijd voor  werklieden. r  de laatst gehouden wed-
strij d in 1876 heeft plaats gehad, meende het Bestuur, dat er 
genoeg tij d verloopen is om met vrucht opnieuw een uit te 
schrijven. 

t algemeene stemmen werd dc wenschclijkheid daarvan 
bevestigend beantwoord, terwij l eveneens met algemeene stem-
men werd besloten om daarvoor  weder een subsidie van ƒ 2 50 
uit de kas der  Afdeeling te verstrekken. 

e permanente commissie voor  wedstrijden zal nu worden 
uitgenoodigd, een ontwerp-plan voor  den wedstrijd in tc dienen. 

a wordt het woord verleend aan den heer  J. A . Francois, 
directeur  der  hoogdrukwaterleiding alhier, om ingevolge eene 
uitnoodiging van het Bestuur, de Vergadering kennis tc doen 
maken met dc verschillende watermeters thans in gebruik, en 
te wijzen op de voordeden der  verschillende stelsels. 

Na een vijfta l aanwezige meters uiteengenomen en ver-
klaar d te hebben , toonde spreker  aan . dat de beste is die van 
Spanner, wegens het gering dnikkingsvcrlies, de eenvoudige 
aflezing cn dc gemakkelijke werking. 

Op tal van vragen betreffende de waterleiding werd tevens 
door  den directeur  inlichtingen verstrekt. 



— n de op g j.l . gehouden vergadering van den 
Gemeenteraad, werd het voorstel van  cn  betreffende de 
gratificatie-Va n der , in de vorige zittin g aangehouden, 
aan de orde gesteld. 

Na eene vinnige discussie, waarin de lijdensgeschiedenis 
onzer  waterleiding noodzakelijk opnieuw moest worden op het 
tapij t gebracht, werd het voorstel van B. en W . , om dc gra-
tificati e van /  aan den heer J. A . van der s uit te 
betalen, met  tegen 6 stemmen aangenomen. 

— Vanwege de Vereeniging voor  Burgerlijk e s is 
uitgegeven »het m der  literatuu r  van den Water-
staat van Nederland", bewerkt door P. . , li d dier 
Vereeniging. l geen sprake is van eene wetenschap-
pelijk e bibliographic , is dit werk een vraagbaak voor  een ieder, 
die zich op het practisch gebied van den Waterstaat heeft te 
bewegen en uit dien hoofde vermeenen wij  dat de Vereeniging 
een goed werk heeft gedaan en het boek door  velen met voor-
deel zal worden geraadpleegd. 

e heer s Nijhof f te 's-Gravenhage is de uitgever 
van het . 

J T O T G . 

Vergadering van  November

e Afdeeling der j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst alhier  hield heden avond eene bijeenkomst, welke door 
den Voorzitter  werd geopend met de mededeeling, dat van de 
Afdeeling m een schrijven was ingekomen, houdende 
uitnoodiging tot het mededingen naar  door die Afdeeling uit -
geschreven prijsvragen, waartoe de leden worden aangespoord. 

Vooraf werden de notulen gelezen en goedgekeurd, en de 
heer N. van der f met algemeene stemmen tot li d van de 
Afdeeling aangenomen. 

p werd door het li d A . T . van Wijngaarden Jr . de 
vraag behandeld: Welke afdoende middelen zijn aan te wen-
den, om dc voortplantin g van het geluid van boven of naast 
elkander  gelegen vertrekken te verhinderen of onschadelijk 
te maken? Spreker  begint met erop te wijzen, hoe treuri g het 
is men naar  middelen heeft moeten zoeken om dit , bij  vele 
woonhuizen bestaande, gebrek te verbeteren en hoe weinig dit 
pleit voor de soliediteit van de meeste der  in den laatsten tij d 
gebouwde woningen en voornamelijk van die, welke en bloc ge-
bouwd zijn en waarbij  meer op winstbejag dan op gerief der 
eventueele bewoners gelet is. 

Alvorens eenige middelen te noemen, welke ter  bestrijdin g of 
het voorkomen van de voortplantin g van het geluid zijn aan te 
wenden, noemt spreker  eenige oorzaken, waardoor  de gehoorig-
heid hoofdzakelijk wordt teweeggebracht, als: massale en op 
onvoldoende dikt e gemaakte scheidingsmuien, de in ééne lengte 
doorloopende of gekoppelde vloeren en balklagen van meer 
dan één vertrek , lichte binnenmuren, waarop soms bovendien 
het behangsel direct is aangebracht, onvoldoende of niet ge-
vulde ruimten tusschen wanden, vloeren en plafonds en der-
gelijken. 

Voor zoover  spreker  bekend is, ook na het raadplegen van 
andere vakmannen, en van hetgeen vóór enkele jaren in eene al-
gemeene Vergadering der j  daaromtrent is gezegd, 
bestaan er  geene middelen, welke gebreken van dien aard 
geheel wegnemen, tenzij  daarvoor  groote kosten worden besteed. 

r  het maken van afzonderlijk e scheiding-of spouwmuren, 
muren van holle steen en het behangen der  wanden met 

eenige tusschenruimte, het opvullen van wanden en de ruimt e 
tusschen plafond en vloeren met slecht geleidende stoffen, waar-
voor  slakken wol. tevens om hare onbrandbaaarheid aanbeve-
lin g verdient; door het leggen van de balklagen en vloeren 
voor elk gebouw en ieder  vertrek afzonderlijk , het aanbrengen 
van plafondhangers, zoomede gewelven van holle steen en cais-
sons en nog eenige andere middelen, welke genoemd worden, 
kan de voortplantin g van het geluid aanmerkelijk worden ver-
minderd. 

e conclusie van deze vraag luidt : 
Om de voortplantin g van het geluid van boven of naast 

elkaar  gelegen vertrekken onschadelijk te maken, zonder dat 
dit met groote kosten gepaard zou gaan, zijn geene afdoende 
middelen bekend. Beter is het, door  solieden bouw met goede 
materialen dit gebrek te voorkomen. 

a werd door het li d . . Stoett uit Schinkei's Bau-
werke eene kunstbeschouwing gehouden van een schouwburg 
te Berlijn . t men bij  de beoordeeling van een plan bekend 
zijn met de eischen, welke bij  den bouw worden gesteld en het 
doel, waaraan het gebouw moet beantwoorden, zoo is dit voor-
namelijk het geval bij  dit plan, waarvoor de ruimt e door  dri e 
straten cn een plein was ingesloten en bovendien eenige fon-
dementen van het verbrande theater  wederom moesten worden 
gebruikt , waardoor  vorm en ruimt e werden bepaald. Spreker 
toont aan, hoe deze bezwaren werden overwonnen en hoe het 
gebouw is gedistribueerd in hoofdzaak; in schouwburgzaal met 
tooneel, de accessoires daarvan en een concertzaal 

e Grieksche stij l is bij  dit gebouw het meest gevolgd; 
de uitwendige versiering bestaat in een rij k bewerkt ge-
velvcld, waarop de voorstelling van den dood der  zonen en 
 dochteren van Neobe en waarboven de : Polyhym-

nia, e cn Thal ia ; voorts bevinden zich in de beide 
zijgevels een triumphtoch t van Bachus en de bevrijdin g van 
Euridi a uit dc onderwereld. 

c inwendige vorm, die zooveel mogelijk half cirkelvormi g 
is gemaakt en waar, door het aanbrengen van uitstekende bal-
kons boven de loges, in de weinige plaatsruimte wordt tegemoet 
gekomen, wordt hierna besproken en vervolgens de inwendige 
versiering, welke in wit kunstmarmer is uitgevoerd; de ornamen-
ten zijn met goud afgezet, terwij l de plafonds met verschillende 
figuren in de caissons, in lichte, vroolijk e kleuren zijn afgewerkt. 

Een cn ander  werd door den spreker op eene duidelijke , 
onderhoudende wijze uitgelegd. 

Na de pauze besprak het li d J. Vonk het gebruik van as-
phaltpapier of vilt , naar  aanleiding van de vraag, wat de on-
dervindin g daaromtrent geleerd heeft j volgens zijne meening 
is dit product niet bestand tegen ons klimaat , wij l het aan 
gedurige herstelling onderhevig is en dikwijl s gelakt moet 
worden, wat de voortdurende onbruikbaarheid van het regen-
water  tengevolge heeft en bovendien door  opvallende voor-
werpen licht beschadigd wordt. Andere leden verschillen met den 
spreker  van gevoelen en men is algemeen van oordeel, dat het 
voor  woonhuizen niet is aan te raden, doch voor  loodsen en 
dergelijke gebouwen, waarbij  geene regenbakken zijn aange-
bracht , wel aanbeveling verdient. 

a wordt, op voorstel van het li d , eene com-
missie benoemd om in de volgende vergadering een voorstel 
te doen, tot oplossing der  bezwaren voor  velen om tot de Af -
deeling toe te treden, door de verplichtin g om tevens li d der 

j te zijn ; deze commissie bestaat uit de leden A . 
J. , J. E. G. Noordendorp en A . T . van Wijngaar -
den, waarna de vergadering door  den Voorzitter  gesloten wordt 

. 

, 

uit papierstof met sterke hennip, zeer  ligt, 
naar aanwezige of te geven teekeningen 

leveren zeer  u . i v r i v t, p . Achteroostelnde 
billij k . . 

T E F  T E . 

 en S der 
Gemeente  zullen op g 
den 26 November  1883, te 12uur  dea middags, 
op het , in het openbaar  en bjj 
enkele inschrjjvin g doen aanbesteden: 

 maken, leveren en stellen van 
eene Balustrade van gehouwen 
steen voor  de brug over  den Am-
stel  g. s en bijko-
mende werken. 

e Voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 
(met eene teekening) uitsluitend te verkrij -
gen ter j  °er  Gemeente tegen be-
taling van ƒ 1.25. 

n worden gegeven ten kantore 
van den Stads-Architect, r  N°. 101, 
van 10 uur 's ochtends tot 12 uur  's middags, 
gedurende de week, welke de aanbesteding 
voorafgaat. 

Burgemeester e» Wethouders voorn.: 
Amsterdam, VAN . 

12 November  1883.  Secretaris: 
E . 

e op 26 November  1883 aan-
mw G van GE-

E N te 
Groningen is tot nadere aankondiging 

Txitgrostolci-
 ontvanger'. 

. 

Aanbesteding. 
Op g 27 November  1883 zal in het 

s  te Am-
sterdam worden aanbesteed: 

t sloopen van perceel Weesper-
zjj  de 19 te Amsterdam en het daar 
ter  plaatse bouwen van 2 Woon-
huizen met bovenwoningen. 

Bestek en teekeningen zijn a ƒ 2.50 te ver-
krjjgen in genoemd s en liggen al-
daar  ter  inzage van af g 19 Novem-
ber  1883. 

n worden verstrekt door  den Ar -
chitect J. . T. , t 17, te 
Amsterdam. 

. 
N EN . 

Op Zaterdag 8 r 1883, des namid-
dag* te één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bjj  enkele inschrijving worden 
aanbesteed: 

t uitvoeren van vernieuwingen 
en herstellingen aan- en het on-
derhouden gedurende 1884,1886 
en 1886, van: 

e rechtsgebouwen te Groningen, 
, , Assen, 

Zwolle, Almeloo en . 
e gevangenissen te Appingedam, 
Winschoten, , Sneek, 

, Assen, Zwolle, Al ' 
meloo en . 

e bestekken liggen ter lezing: te 's Gra-
venhage, in gemeld lokaal van het e 
van Justitie; te Groningen,  Heeren-
veen, Assen, Zwolle, Almeloo en  in 
het rechtsgebouw; te Appingedam, Winschoten 
en Sneek in de gevangenis. 

Zij  zjjn voorts op franco aanvrage te be 
komen aan het e van Justitie; boven-
dien voor  Appingedam, bjj  den Opzichter  A. J. 

; voor  Winschoten, bjj  den Opzichter 
.1. J. ; voor  Groningen, bjj  den Op-
zichter  N. VV. ; voor  lseuwcrJcn, bjj  den 
Opzichter  W. C. E ; voor  Sneek, 
l.ji den Opzichter ; voor 
Heerenveen, bjj  laatstgenoemden Opzichteren 
bjj  den Concierge van het rechtsgebouw; voor 
Assen, bjj  den Opzichter . C. : 
voor  Zwolle, bjj  den Opzichter  J. . VAN 
ESSEN; voor  Almeloo, bjj  den Opzichter  B. 

;  bjj  den Opzichter 
J. . . 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C.  te 
's Gravenhage, en door de genoemde Op-
zichters. 

Aanwjjzing zal worden gedaan: 
Te Sneek, op Vrijda g 30 November  1883, 

des voonniddags te 9'/, ure. 
Te Heerenveen beginnende aan het rechts-

gebouw, op Zaterdag 1 r  1883, des 
namiddags te 12 ure. 

Op alle overige plaatsen (waar  rechtsge 
bouwen zjjn, te beginnen aan die gebouwen) 
Vrijda g 30 November  1883, des voonniddags 
te 9'/, ure. 

's Gravenhage, den 8 November  1883. 
Voor  den , 
 Secretaris-Generaal 

. 

G  en S van 
 zullen op g 

22 November  1883, voormiddag 10 ure, ten 
e aldaar, bjj  enkele inschrjjvin g aan-

besteden : 
 slechten van de St. Janspoort 

met het daarbij  gelegen wacht-
huis, de woning daarboven en 
van een gedeelte vestingwal ten 
noorden en zuiden van gemelde 
poort, het wegbreken der brug 
over  de hoofdgracht, benevens 
bet maken van een keer- of 
steunmuur  en andere daarmede 
in verband staande werken. 

g van kosten / 2260.— 
naaf trek der  waarde van de voor-
handen komende bouwstoffen. 

t bestek en de teekeningen liggen ter 
inzage op het s te 's-tlertogenbosch 
cn zjjn deze te verkrjjgen bij  den Gemeente-
Architect J. . NABBE aldaar, tegen be-
taling van ƒ1.50. 

Aanwjjzing in loco g 19 Novem-
ber  1883, voorniiddags 10 ure. 

n worden gegeven door  den Ge-
meente-Architect voornoemd. 

'»-Hertogenbosch, 10 November  1883. 
Burgemeester en Wethouders voornd., 

F. J. , U-B. 
3. N. G. SASSEN, Secretaris. 

AVENU E  A7. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1S82; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

, 
levert prima kwaliteit grove E 

- en E , tot concurree-
rt'nde prijzen, per waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor  de reproductie van 

 enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor  de reproductie van  en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
Bestellingen voor  Pliaullthairaphle, zonder 
prijsverhooglng voor  de bestellers. 

e Notarissen VAN N
VAN , residerende te
terdam, zullen ten verzoeke van n 
der  Naamlooze Vennootschap: de
damsekc S/eepstoomiootmaatsehappij. op g 
dan 20 November  1883. des middags ten 12 ure, 
in het Notarishuis aan de Geldenchekade te 

 in ééne zitting in het openbaar 
verkoopen: 

e drie aan gemelde Naamlooze Ven-
nootschap behoorende Schroef-
sleepstoombooten, genaamd ANNA, 

 en
de eerste groot 13 tonnen en de 
twee laatsten elk groot 16 tonnen, 
na aftrek van de machinekamer, 
thans nog gebruikt wordende voor 
den Sleepdienst van Schepen en 
tevens dienende tot vervoer  van 
personen en goederen tusschen 

m en , met 
Stoommachines, elk van acht paar-
denkrachten en verdefe werktui -
gen en compleeten . 
e voormelde Stoombooten zullen op Za-

terdag 17 en  19 November 1883 
liggen aan de Neksluis te , en alsdan 
kunnen worden bezichtigd, terwjj l dezelven 
vóór dien tjj d in de vaart kunnen bezichtigd 
worden, mits voorzien van een permissiebillet 
aftcgeven door  den r  P. S. T te 
Zoeteriroude, aan de Neksluis bjj

r  der in e zijnde -
schappij. 

Zij  zijn te aanvaarden op den 1 r 
1883 of vroeger  bjj  eerdere betaling der 
kooppenningen. 

Nadere information zjjn te bekomen, zoo 
bü genoemden r  P. S. T te Zoe-
terwoude. als ten kantore van de Notarissen 
VAN N en VAN -

N aan de Zuidblaak te

Beltweg N°. 3. . 

. 
e  der  Gemeente
 zal g den 29 November  1883, 

's voormiddags 11 ure, in net openbaar  ten 
Gemeentehuize aanbesteden: 

 bouwen van EENE
voor  Openbaar r  Onderwijs 
aan de Frinsessestraat. 

Aanwijzing g 22 November, 's voor-
middags 10 ure op het terrein van den bouw. 

Bestekken met de teekeningen tegen be-
taling van ƒ 1.— ter  Secretarie verkrijgbaar . 

Voor  inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S . , Beekstraat F. 62, te Arnhem. 

 W*. PATON . 
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! ; , . . V " ! l ? " ! J l , > ,  O U r r o « . ~ !% ! Ë f c B « N , G«„T. 
1  bekroond met Vilder » siiecinliti it in : 

hoogste . n - en Fabric ksra men. 
 ? z e r < f n Boibiinden. 

0 . . . . r Zweodsche . 
tsicaerstraat e . 

. _  Prima Portland-Cement. 
_ i ^ T T T ' '  jPlafonnoerlatten, veel billijke r  <.n beter 

*  Of* üw" . V V O r i i c T  1 Onbrandbare Verf enz. 
Eiüt'iiai' i  Vill i S t e e B g r O eV  lr0*l»" :'m* e''  e"  0/1 aaturaay. 

 V , L

0

L ™ V * - « " T A C
- E 

, S & C ' 1 . , E £ 

bii do UtUf ,«oor,li..eri c„ i

 " 

 n » " 
to , 

bevelen zich aan tot het n van Witt e 
en e , welke steen-
soorten neb bizonder  onderscheiden door 
hunne gelijkmatige hardheid, fijnheid  van 
koriv l en billjjkci i ja ijs. 

Voor  versiering van facades, afdekkin-
gen enz. zjjn deze "steensoorten bizonder 
geschikt, terwij l dc prij s van de/..- prim a soor-
ten bjjn a geljjk staat met do minst.'  ijualitei t 
Zandsteen (Welke hier te l.llld. '  b.-keiid is). 

, monsters en prijsopgaven wor-
den op franco aanvrage gegi-reii door den 
Vertegenwoordig, r van Nederland F.  J . 

, lliiurleiiiine r n N* . 79, 
Amsterdam. 

m m ; 

.  .„ 

Van der Jjinclen &  Co. 
. nu 

Zuinigheids-L O O N ! Niet taagroeieq 

Boo3terjj |  v

Bouwmaterialen. 
n — . 

E 

, België. , zoomede voor 
Export naar , 

X T Cie. 
lim . . 

E  per  wagon 
 tan alle stations, prima , -

STEEN, , -
, , enz. 

s , 
n , 

en , 
Uzi n Gehouwen 
l'Vgahr . Uitwen 

Emmers, Tobben, 
Gieten, tax. enz. 

, 

s &  Fabriekanten 
11 . .

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

J. . BACON &  C°. 
, aannemers van verwarming en ventilatie 

Got uien , 
Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 

N i e u w e v a a r t , 10 
. 

n voor openbare ffebonwoB, ge-, 
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. | 

Projecten en be^rootingen worden kosteloos 
geleverd. 

, 

' -
en andere 

N 

voor , N 

S S enz 

, 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
2J.nj ,-n e n  n g r a a ( | voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 

— l_Bitlu.li . en  en, 

. .. . tusschen Velsen en n 
OPi ln m

nnns*  1 j  ' ° ^ U v eisen en . 

l f c & h ^ '  * * - « - - . merk  ï S r a W "  « : , , 

t i ^ ^ r ' . " '  ̂ f . - » * » » voormeld 

andere soorten enz enz.

m.A. , m«*em>, 

\ . \ . \ 

Centraalvorwarming & Vontilatie-
, 

naar de nieuwsteen [ i e fondcrvindeljj k beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , . Winkels. -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scheien , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabvie-
ki-n enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Oponbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoostellen en Wasch-
inriehtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

Aanbesteding bij g 
van de g van 10, 15, 25, 

30 en 45 . N N 
en , ten dien-
ste van de g der  Ge-
meente , ter  gezamen-
lijk e nuttige lengte van rui m 
5300 . 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage 

uan het u de n , 
alwaar het bestek tegen betaling van
per  exemplaar en de teekeningen, voor zoo 
ver de voorraad strekt, tegen betaling van 

i ƒ 1.— per  stel verkrjjgbaa r en alle verdere 
inlichtingen te bekomen zjjn . 

u inscbrjjviiigsuillctte n en monsters (de 
laatste ten getale van stuks), overeenkou 

 7/ .V

t bij G. W. van de Wiel & O., te . 

E G N n ,

N V A N T . 

A.V.W. 
r  F. W. V A N T . 

Bureau der e van Architectur a et Amicida: JAN , ( T  jier  maanden of wel zesguldenper  jaar  bij 
C. li . POSTUU S S en A. W. . vooraltbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  hetbuitenland 

Stukken voor het Genootschap, de e betreffende, te adresseeren f  en e f  bij  voondthetaiing, 
aan den r C. , Prinsengracht  te .luister- , ad  cent voor  eiken regel plaalsruimle en

dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den cent voor een liewijsnomnier, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
r  T i l . G.  Oosterdoksluis, te Amsterdam. Afzonderlijk e , uitsluitend bij  contante betaling tc bekomen, 

All e andere stukken en advertentien aan het Bureau van  Opmerker, ad  cent per  stuk en  cent per  plaat. 
t N" .  te Arnhem. \ 

. 
t nieuwe Genoot schaps jaar  vangt aan met  Januari  Zij , die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar  van de betaling der  contributi e 

vrijgesteld, en ontvangen de tot  Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt  die voor  buitenleden

per jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks De Opmerker, terwij l voor het overige naar de wet wordt verwe-

 die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt.

teraad bezielt. t wij  een poging meenden te moeten 
doen, om het uitschrijven van een nationale prijsvraag 
in bedenking tc geven, was alleen om te toonen, dat 
niet alle Nederlandsche bouwkunstenaars zonder  slag 
of stoot hunne rechten prijsgeven. 

Wat ons echter  meer heeft bedroefd is dc wijze, 
waarop in het jaar  onzes n  door de be-
schreven vaderen het Beursprogramma is behandeld, 
en de kunst is besproken. 

e internationale prijsvraag werd verdedigd op grond 
van.... het vrijhandelstelsel. Geen protectionisme! werd 
er uitgeroepen. t verdient a/keuring, dat men van 
het aanmoedigen der  kunst spreekt, werd verder be-
weerd , want de free-trade informeert zich eerst in het 
buitenland, hoe daar de markt is. e en dergelijke 
gronden werden in allen ernst aangevoerd en 't mocht 
niet baten, dat een der  raadsleden in 't midden bracht, 
dat cr  toch groot verschil is tusschen het maken van 
een plan cn het koopen van een baal koffie. e free-
trade zegevierde en de prijsvraag werd internationaal. 

Onze hulde aan de raadsleden Sillcm en , 
die tevergeefs trachtten tc bctoogen , dat er  verschil 
tusschen kunst cn handel bestaat! 

e quaestie van het al of niet bekend maken van de 
namen der  Juryleden is in dien zin opgelost, dat bij 
het verschijnen van het programma ook de Jury be-
kendgemaakt zal worden. Aan één onzer  bezwaren 
is dus tegemoetgekomen. 

t tentoonstellen der  teekeningen na de eerste 

n n wordt bericht: 

a. dat de  vergadering zal gehouden worden 
den  November a. s. in n Stroucken. 

e agenda voor  deze vergadering is: 
i e n van het Bestuur. 
 Ballotage van voorgestelde leden. 
 Bijdrage van den heer E. . 

g te geven door den heer  F. J. 
Bremmer ; 

 dat als buitenleden zijn toegetreden de heeren 
W. . r  van der  Gon, te s bij  Nijmegen 
en A . , te . 

 het Bestuur, 
de  ste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) E EN . 

e Amsterdamsche Beursprijsvraag-quaestie is thans 
opgelost. Een middag- en een avondzitting heeft dc 
Gemeenteraad er  geheel aan gewijd, 't t is 
onzen lezers natuurlij k uit de verslagen der  dagbladen 
bekend, en wij  bepalen er  ons toe eenige opmerkingen, 
naar  aanleiding van het in den Amsterdamschen Ge-
meenteraad verhandelde , tc maken. 

t de prijsvraag internationaal zal zijn, is beslist. 
t doet ons natuurlij k leed, doch wij  hadden op 

geen andere beslissing durven hopen, bekend als wij 
waren met den geest, die den Amsterdamschen Gemeen-

http://l_Bitlu.li
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, dat wi j n e te houden 

wegens het gevaa van plagiaat, d echte behouden, 

nadat een de n de cynische mededeeling had 

laten , dat hij in plagiaat t geen kwaad 

zag. 't W as toch maa het , een goed 

gebouw te n ! ! 

E en schoone , ? W e lk een -

e t met de zoo schoone : 

t doel hei l igt de middelen." 

g was ook het l van een de  leden, 

om de n open te doen inzenden. m 

ze dan maa l ieve  niet geheel weggelaten, en de na-

men op de teekeningen ? n weet men 

onmiddel l i jk met wien men te doen heeft. G e l u k k ig 

d echte dit l niet aangenomen. 

e l i d was ook tegen het t van 

deskundigen" i n de , want „hi j had zu lke e 

n van deskundigen". 

Zou dan een y van onkundigen bete zi jn? zou 

men geneigd zijn te . e meeste n 

schenen echte in die onkundigen niet veel n 

te hebben, althans na veel l bleven de des-

kundigen i n de . 

N o g een ande l i d wenschte de keuze de  te be-

n plans op te n aan het h

de  Gemeente, doch dit denkbeeld vond geen instem-

m ing bij de d van den . 

e n , die in 't concept uitgeloofd , n 

ook k . i denkbeelden n 

, doch na veel n bleven 

toch de sommen, zooals zij n . 

Ten slotte kwam „ d e handel" aan het , en 

na veel discussie d de e van de l 

met 1 . 

N u de g een e i s, moet ons 

dit niet van g . ' t W as geen 

, die ons tot het n onze n als 

s noopte. Zelfs bij de j e kans , 

of een onze i n dezen d iets behalen z a l, 

moeten wi j toonen, wat wi j . Laat ons -

om , zooveel wi j kunnen, deelnemen aan den , 

om te bewi jzen, dat de e kunst niet zoo 

d is als velen wel wi l len . n 

wi j steeds gedacht ig aan de : 

„ O o k 't n zelfs is schoon i n 't k de " 

( A . et A . ) O N Z E . 

t t aantal en het goede gehalte de  inge-
komen n op de g voo  een -
station deed het  van het Genootschap besluiten 
deze n publ iek te . 

e l van n n d in een 
halven dag i n een kunstzaal . t n 

d en met g t onde de le id ing 
van onzen n , wien het Genootschap 

m in deze veel t is en die n doo
enkele leden, met g van tij d en moeite, d 
bijgestaan, zag onze tentoonstell ing e t smake-
l i j k uit. 

e de n op de g en nog 
enkele van e , d t doo
het  nog tot enkele leden het k , 

om eenige stukken uit hunne s tijdelij k te
bezicht ig ing af te staan. n d doo  de meesten 
gevo lg gegeven. 

n wi j met enkele n de e 
inzendingen. 

e hee Jan  gaf een k le in gedeelte zijne
e g schetsen en n te e 

kennismaking. Zijne n voo  een N e d. . 
k n doo p en teekening bijzonde de 

aandacht. t was ons aangenaam te , dat 
een de n in ons n zal . 

e n A . Sa lm , A . W . W e i s s m a n, J. . 
, E . , W i l k e ns en V an , T y -

mon , J. . T . L ö n i ng en C. . s 
s zonden e teekeningen van uitge-

e of in t gebleven n en n 
op . 

e hee Sa lm muntte uit doo  zijn e n 
en een flink geteekende e van een -
gebouw; de hee Weissman had de op zijn eigen-

e wijze flink geteekende n voo  een ca-
s ino, , benevens e tee-
keningen, die in ons n en A l b u m , 

. 
e hee J. .  zond een teekening de

, n voo  een w inke lpu i, -
huis , k iosk en mee . E en e v l ug geteekende 
schetsen, d op de e , 
dezen zome doo  het Genootschap gehouden, bene-
vens eenige n voo  v i l la ' s en woonhuizen -
den ingezonden doo  den hee , l de 

n Wi l kens en V an l en L ö n i ng eenige ont-
n van woonhuizen tentoonstelden. 

e gevelteekeningen de n W i l k e ns en V an 
l n zee m van k leu  en flink geteekend. 

e hee T y m on e de wanden met 
een paa , één naa , „een
van een " en één, e de k met n 
te . 

e hee s s had zijne n voo
het w de e -
maatschappij , benevens eenige schetsjes voo  stations-
gebouwen te  tentoonstel l ing . 

T en slotte kunnen wi j nog met s wijzen op de 
inzending van het Genootschap zelf, bestaande i n de 
compleete collectie platen, die in het n en i n 
het A l b u m . 

e hee E . van den e zond een e co l-
lectie n van zijn zoo t e 

n voo  het w de . S. , 
benevens een afgietsel van het e beeld -

" , n het l doo  den
is d te g van het Genootschaps-
lokaal. 

Onze Tentoonstel l ing mocht z ich n in een 
k bezoek. e  met den Wethoude en 

den  van e n onze stad gaven 
welwi l lend gevo lg aan onze ui tnoodiging en bezochten 

, met belangstel l ing de e inzendingen 
bezichtigende. 

 het zee t t i jdsbestek, vóó  de opening 
deze tentoonstel l ing , n vele leden 
niet d doo  hunne , doch in 
een niet te lang d tijdstip hoopt het
van A . et A . m een tentoonstel l ing te -

. 
e deze dan eveneens een gunstige ontvangst 

vinden en alle leden p hunne s tud iën inzenden. 
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E J T O T G
T E N E . 

(Vervolg van pag.
n wij totnutoe bijna alleen ove  de Afdee-

l i n g te m , thans wi l le n wi j ook de 
n aan een e beschouwing . W i j 

beginnen met die te . 

n het g van e g van  Octobe
vinden wi j , dat e iets aan de hand 
is van denzelfden , als hetgeen te m ge-
schiedt, doch geheel buiten de Afdeel ing omgaande. 

t t daa het stichten van een gezelschap doo
jongel ieden. e  zou het , als die 
jongel ieden z ich niet met de Afdee l ing wi lden . 

e leden n s de s voo g 
ui t , die ook nadeelig op de Afdeel ing zou . 
W i j behoeven deze zaak, zonde kennis van de detai ls, 
en na hetgeen t dezelfde zaak te m is 
gezegd, niet  te ; wel bl i jk t , naa
wi j meenen, u i t , dat de toestand in beide plaatsen -
wel dezelfde is. h omdat hetgeen te -
hage geschiedt, buiten de Afdeel ing omgaat, zul len 
de gevolgen daa misschien minde g zijn. 

Gaan wij de ledenlijsten van de oude Afdeel ingen 
n a, dan zien w i j , dat zij al len aan de kwaal van -
gang van haa ledental .  geeft tegen 

 een : voo m van ; t 
e % ; m '/-»'V o i Le iden 

2"/„ . e Afdee l ing te Z w o l l e, die s lang niet k 
b loe ide, mocht in  , bij een poging tot opwekk ing, 

 nieuwe leden tot z ich , maa in  was 
haa  geheele ledental s tot  gedaald. V e el hoop 
op het in 't leven bl i jven van deze Afdee l ing schijnt 
dus niet te bestaan. 

Gel i jke , geli jke gevolgen. O ok -
hage en t hebben ondubbelz innig den wensch 
te k e n n én gegeven, dat tot den n toestand 

d . e heeft het zelfs niet 
bij wenschen gelaten, maa , dat op tij d een 

l d gedaan, om zonen van gewone leden de
, en in het algemeen jongel ieden van

tot , als l i d de  Afdeel ing te mogen aanne-
m e n, zonde dat zij l i d de j zijn. 

V o l g en wi j het é de  d iscuss iën ove  dit -
stel in de A lgemeene g in , dan zien 
wi j , dat het  de j z ich ten -
tigste t tegen de g van het, in .
de  W et , beginsel en de g was 
hetzelfde gevoelen toegedaan. e hee m 
di i s de n tegen het , dat wel degeli jk 
een gunst jegens niet-leden de j bevatte. 

O f de Afdeel ingen met de aanneming van het -
stel veel gebaat zouden zi jn? t is mogeli jk, dat onde
de bedoelde jongel ieden gevonden zullen , d ie, 
na tot hun d l i d de  Afdee l ing te zijn 
geweest, a l i d de j n en -
doo  l i d de  Afdeel ing kunnen bli jven. n het l 
l ig t misschien de sti l le hoop, dat dit met velen het 
geval zou zijn. t is echte te betwijfelen, dat dit 
aantal afdoende t zal z i j n, omdat voo  niet al len 
de maatschappeli jke e van /  een zaak van 
wein ig of geen beteekenis is en ook, zooals wij zeiden, 
omdat het kunst l ievend l idmaatschap niet veel aanlok-
kel i jk s heeft. h wi j behoeven  niet veel te 

. t  en de Algemeene -
g n het eens, dat .  intact zou bl i jven. 

j de behandel ing van het l kwam een an-
de  denkbeeld boven , dit namel i jk, om een 

m k van e op de n de
Afdeel ingen voo  de bedoelde jongel ieden te maken. 

e Afdee l ingen hebben e zeke de vol le , 

zij kunnen  goed bezochte n -
gen ; misschien is het ook een middel dat, behalve een 

 pub l iek, in ande opzicht wat leven in de 
j zal komen; maa de kas t e  niet doo

gestijfd en het ledental niet ; , geen af-
doend middel tot . 

E en advies van den  in deze quaestie laat 
i n duidel i jkheid te wenschen . j e z ich 
bl i jkbaa  ook tegen g van .  maa
achtte het , dat de Afdeel ingen e huishoude-
li jk e n zouden wijzigen in den zin als (in het 

l of bij ) gewenscht . W i l dat 
zeggen: laten de Afdeel ingen zoo onde de s tot 
leden aannemen hen, die eigenli jk geen leden mogen 
zijn? t zou eenigszins n naa „ langs den k o-
ninkl i jken weg " en „ach te  e  wede i n ." 

Z ien wij nu wat de Afdeel ingen, na de in de alge-
meene g gevallen beslissing, gedaan hebben. 

g van . e -
zitte  deelt mede , dat s het besluit de  A l g e-
meene , plaatselijke leden tot de Afdeel ings-

n kunnen n toegelaten , die den leef-
tij d van n hebben , tegen eene -
l i jksche e van

Leiden. g van 18 . N a eenige 
discussie t besloten, de e g van 
het  te , om in het g zoo-
genaamde e leden te kunnen aannemen. 
Zi j deelen in al de bemoeiingen of n de
Afdee l i ng, met g van . e con-

e voo  hen t  pe . 

g van . A l s " 
n twee n aangenomen. 

Arnhem. g van . Nadat de 
 mededeeling van het e op de 

A lgemeene g had gedaan, d doo  een 
de  plaatselijke leden met genoegen , dat 
de j toch eenigszins inschikkel i jke d 
voo e Afdee l ingen, doo  toe te staan dat nu plaat-
selijke leden n aangenomen, zij het dan ook 
slechts jongel ieden van  tot . 

g van . e -
ductie tot de n voo  alle stadgenooten 

d opengesteld. 

n de v ie e Afdeel ingen is nog niets t 
dit p . 

i opvatt ing alzoo. 
 geeft e aan alle stadgenooten , 

zonde eenigen leeftijd uit te s lu i ten, maa zonde van 
„geïntroduceerde " of van e te . 

e Afdee l ing maakt k van haa , om op 
e n toe te laten wien zij w i l , doch blijf t 

b innen de n van .

Leiden gaat . e Afdeel ing stelt e n 
open voo  geïntroduceerde  zonde
limit e van leeftijd, cn stelt  eene e 
vast. Zi j voegt de daad bij het d doo  de aan-
neming van twee geïntroducccrdcn. e Afdee l ing heeft 
een flink k gemaakt van des s advies, 
maa  wij zouden niet n , dat zij binnen 
de n van .  is gebleven. t schijnt ons 
toe, dat de Afdee l ing zelf gevoelde dat het zaakje toch 
niet zoo geheel-en-al pluis i s; e het dat, dan zou 
e  geen n bestaan om van zoogenaamde te . 
Of moet dat d bewijzen, dat die leden iets s 
dan leden zi jn? W i j hebben ook gelezen, het zijn 
leden zonde . 

Laat ons niet n elkande of ons zeiven iets wij s 
te maken. e e tegen betal ing is 
een d l idmaatschap, in d met .  Of 
deze niet e weg de j en de  Afdee-
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l ingen g i s, betwijfelen wi j . e : „ d e 
Afdeel ingen zijn j e betaalde -
ties te geven aan wien zij w i l l en; die lui zijn toch geen 
leden" , is niets mee of minde  dan . 

Arnhem en Leeuwarden gaan nog een stapje . 
t men z i c h, dat wee  plaatselijke

kunnen aangenomen , en daa stelt men maa
t een financiccle e voo  hunne toelat ing 

vast, doch beiden met de g „van 18 tot 23 " 
E n dat zoo maa abof de A lgemeene g 
niet besloten had: „e  kunnen geen e n 
lid van de Afdeel ingen n dan z i j , die l i d van de 

j z i jn ." V an nieuwe  leden 
dus in de e e geen e . — W i j kunnen 

 het sti lzwijgen . A l l e en moet 
de wensch ons van het , dat de , doo  geen 
plaatselijke leden besmette Afdee l ing te n 
z ich n n houde. Zi j en e e zuste
te m zijn al leen Afdeel ingen in de e be-
teekenis van het . Laten ze het bli jven. 

W i j meenen, doo  het n van alle feiten, in het 
l icht te hebben gesteld, dat e n in zes van 
de acht Afdeel ingen zijn , hie , daa minde . 
W at zal t ? Een nog niet te be-

n .  en daa ziet men s n 
gegeven aan de , die men wenscht, maa
ove  het geheel l ig t nog veel in het duiste de  ge-

. E én zaak is : dat het  de -
schappij voo  de oplossing van een moei l i jk k 
staat, een , dat nu s 34 n den hemel 
de j heeft d en haa als een -

d boven het hoofd heeft gehangen. En dat 
alles s het gevo lg van ééne fout. 

l wij ons niet zul len aanmatigen het
van d advies te dienen t de middelen, 
die aangewend zouden kunnen n tot ti jdige be-

g van den opgestoken m , achten wij ons toch 
als l i d de j , ons gevoelen uit 
te , i n de hoop en het , dat ook 

n hun inzicht mededeelen, opdat uit g 
de  gedachten iets goeds . 

e Afdeel ingen te L e i d e n, n en -
dam hebben k s de n wijzigingen 

n aan het l van het
. N a hetgeen wi j boven gezegd hebben, 

kan ons l ove  die wijzigingen niet twijfelachtig 
zijn. W el t ons eenigszins de , dat Le iden 

s gewonnen spel heeft; dat haa denkbeeld tot 
aanneming van zoogenaamde geïntroduceerde leden doo
het  is . s dat k het ge-
v a l , dan t de toestand  nog ingewikke l-

. s 't dat niet, dan was Le iden wat . 
j het l ove  die e wijzigingen 

is niets s noodig dan toepassing van het s zoo 
dikwi j l s n . 52 de e Wet. 

 op welke wijze, zonde te e schokken, tot 
een zuiveren toestand te komen? 

t kan niet ontkend , dat men bij de laatste 
wi jz ig in g de  wet t heeft tot een e -
houding tusschen de j en de Afdeel ingen 
te , en voo  dit doe l, op zich zelf beschouwd, 
was . 52 geschikt om deze d te -

. En toch gelooven wij , dat ook hie  de e 
niet met de k in g is tc . 

n op goede n op het welslagen van dezen 
l gehoopt , zonde dat, vóó  hij ge-

heele toepassing had , een of mee Afdee-
l ingen tot machteloosheid zouden zijn ? 

n wij de e de  Afdeel ingen in 1883 
met de ledenlijst de , dan zien wij , dat 

m van 114 tot 181 leden kon k l i m m e n; 

I m van 28 tot 44 en t van 45 tot 52. 
n zouden dalen e van 124 tot 

 110; Le iden van 49 tot 31 en m van 144 tot 57. 
 zoo eenvoudig is de oplossing van het -

. stuk niet. n wi j n ie t, bij de juiste g 
j n te bedenken, dat de e de j 
ƒ ' 5 ' s - e zij thans, dat de leden, in een 

I e plaats wonende, eene Afdee l ing , dan 
dxvingt zij ook die leden tot betal ing de  kosten van 

d de  A fdee l i ng, en met den feitelijken toe-
stand voo  oogen, mag het betwijfeld n of zij -
mede veel succes zou hebben en of, integendeel, niet 
deze en gene voo  zijn l idmaatschap zou bedanken. 

Vest igen wi j alleen het oog op . e 
j telt daa 181 leden; de Afdee l ing heeft 

e  slechts 114,  slechts 61 gewone.  zijn 
dus 120 leden de , die z ich niet, om welke 

n dan o o k, bij de Afdee l ing hebben aangesloten. 
W at zul len die 120 doen: dubbel betalen of heengaan ? 

n zegge niet, dat de leden de j j 
moeten b l i jven, evenals n u, om al of niet ook Afdee-
l ingsl id te zijn. e d past minde  in het stelsel, 
daa zit iets h in. t zou ook niet kunnen, 
omdat dan ongetwijfeld de Afdeel ingen de meest mach-
telooze en misschien wel doellooste n zou-
den zijn, die gevonden kunnen n , want geene van 
haa zou dan een eenigszins aanzienlijk aantal leden tellen. 

m bewijst het . N iet k voo
dc kennis de  juiste e van het k zou het 
z i jn , als wi j van alle Afdeel ingen wis ten, hoe t het 
aantal van e gewone- en plaatselijke leden is. n 
het belang de  zaak, zouden wij n n 
de  Afdeel ingen wi l len , dit aan De Opmer-
ker mede te deelen. W i j twijfelen niet, of de e 
zal genegen z i jn, deze opgaven in e ko lommen een 
plaatsje te geven. ( ') 

W i j zien dus, dat de hooge e een -
paal i s, om thans tot een n toestand te . 

Vat ten wi j alles te zamen, dan schijnt het ons toe, 
dat het een hopeloos pogen i s, met . 52 het ge-
wenschte doel te . 

 wat dan? Zooals de zaken nu z i jn, kunnen 
zij onmogel i jk bl i jven. e s e g 
zal d toenemen en de val van zelfs maa
ééne Afdee l ing , kan dien de j ten gevolge 
hebben. En waa  bli jven dan die e bespie-
gel ingen, zelfs nog op de laatste A lgemeene -

g medegedeeld? 

Wat dan? Naa  ons , met eenige wi jz ig ing, 
 tot den n scheeven toestand, omdat het 

thans  is tot een n te . -
voo  is het . W i j n dat het , 

na zijn e n in , n zal 
. Z ien velen in dien  echte h e i l, dan 

zouden wij zeggen: „ l ieve  val lc het  dan de 
" 

W i j geven de volgende punten te : 
1 . W a a  10 leden de j wonen, bestaat 

eene A fdee l i ng, die t heeft op een zeke ge-
deelte de e voo  iede  l i d . Zi j , naa
gelang van het aantal leden, een of mee stemmen 
uit te  A lgemeene g en stelt candidaten voo
het  de . 

2". e Afdeel ingen hebben het , plaatselijke 
leden aan te nemen, tegen een doo  haa vast te stel-
len . e leden hebben slechts toegang tot 
de n en e n de  A f -
deel ing, doch geen t noch toegang tot de -

n de . Zi j kunnen ook niet in 
het  de  Afdee l ing zi t t ing nemen. 

(') Wij  zijn daartoe volkomen bereid.

 N o v. E . 

t weinige te  toel icht ing: 
A d 1"». t het gedeelte de , de  A f -

deeling ten goede komende, bepaald op ƒ 3 a ƒ 4, dan 
behoeven de leden  niet k te beta-
len en bestaat e  niet é é ne n mee om zich g 
te n of niet aan de n deel te ne-
men. n met een eenigszins k aantal 
leden, in g n zeke ook het aantal 
plaatselijke leden zal z i jn, kunnen dan ove  een niet 

e som besch ikken, en zijn dan instaat e 
, misschien i n de g van het -

stel te m gedaan, uit te . g zie men 
echte toe, dat zij z ich niet op het algemeen gebied, 
aan de j , bewegen. 

A d 2 m . e plaatselijke leden zu l len, n 
bij thans, niet veel : alleen den toegang tot 
de , die g voo
hen al niet veel s heeft, daa zij t 

n toegelaten als zoowat alles afgeloopen is. 

e stappen wi j van de j tot -
g de t en e Afdeel ingen af. W i j 

hopen spoedig ove e n te . 

J T O T G . 

Vergadering van  November 1883. 
Na opening der  vergadering wordt door  den Secretaris een 

schrijven bekendgemaakt van dc Afdeeling , waarbij 
deze, onder  toezending van eenige programma's voor  de twee 
door  haar  uitgeschreven prijsvragen, kennis geeft dat de me-
dedinging voor  alle leden van andere Afdeelingen is opengesteld. 

n de vraagbus was de vorige vergadering de volgende vraag 
gevonden: »Bij  beoordeeling van teekeningen en schilderijen 
wordt dikwijl s gebruikgemaakt van de woorden academisch en 
monumentaal. Wat is daarvan de beteekenis?" 

Een der  leden verzocht daarop het woord en gaf dc vol-
gende beschouwing: 

e woorden academisch en monumentaal worden tegen-
woordig zeer  veel gebruikt met verschillende beteekenis. t 
eerste is afgeleid van academie of kunstschool en geeft de 
richtin g te kennen, die daar  gevolgd wordt. e beteekenis 
heeft het woord niet, en het is voor  verschillende uitleggingen 
vatbaar. e richting , waarin zich de Noordduitsche bouw-
kunst beweegt, die van , zou ook den naam academisch 
kunnen dragen. n het algemeen verstaat men echter  onder 
dat woord de klassieke richting , niet die welke berust op dc stu-
die der  antieken, maar  zooals die aan de Ecole des Beaux-Arts 
te Parij s gevolgd wordt. c oorsprong van het woord ligt op 
Franschen bodem en is door  Franschen ingevoerd. 

Zeer  eigenaardig en amusant is het, de geschiedenis der  Bouw-
kunst in Frankrij k gedurende de vorige eeuw na te gaan, toen 
Blondel een der  grootste architecten was, en de barok- en rococo-
stij l de overhand hadden. Toen werd de klassieke richting , be-
rustende op de studie der e architecten, academisch 
genoemd en verdeelde Blondel de Bouwkunst in  soorten. 

t woord monumentaal, afgeleid van monument, dient meer 
om het karakter  van een bouwwerk uit tc drukken . Wat zijn 
de voorwaarden om iets monumentaal te kunnen noemen: dat 
het duurzaam en indrukwekkend tevens is. 

Eenigen tij d geleden schreef de heer  Berlage in het
htndig Weekblad een stuk, getiteld «Amste rdam en Venet ië" , 
waarin schrijver  beweert dat orde en regelmaat noodig zijn om een 
monumentaal effect te verkrijgen , maar  dat het geen vereischte 
is dat de onderdeelen monumentaal zijn , om aan het geheel dat 
karakter  te geven. Al s voorbeeld haalt hij  het volgende aan: 

E én boom is niet monumentaal, maar  een laan, volgeplant 
met zware stammen op gelijke afstanden, is zeer  zeker  monu-
mentaal. Eén soldaat is niet monumentaal, maar  een leger 
in slagorde geschaard mag dien naam zeker  dragen. 

Spreker  deelt dit gevoelen niet, en oordeelt dat orde en 
regelmaat het monumentale niet karaktcrisecren. 

Volgens zijne meening is noch het een noch het ander  der 
genoemde voorbeelden monumentaal, daar  geen van beiden 
duurzaam zijn. , in den hoogstcn zin van het 
woord, zijn dc Egyptische pyramiden. 

Voor de opvatting van de antieken over  monumentaal, haalt 
spreker  het oordeel van Semper  aan, die de Griekschc Bouw-
kunst als het meest monumentaal beschouwde. 

Zeer  dikwijl s wordt het woord toegepast, als men op het indruk -
wekkende van iets doelt. n dat geval wordt alleen het effect en 
niet de duurzaamheid en hechtheid beoogd cn is de uitdrukkin g 
onjuist. n heeft men den gevel van de Amsterdam-
sche Tentoonstelling en het inwendige van den Parkschouwburg 
als monumentaal bestempeld, maar  op geen van beiden is, 
volgens sprekers oordeel, die uitdrukkin g van toepassing. 

Nadat de Voorzitter  gevraagd had of een der  leden ook aan-
merkin g had of nadere toelichting wenschte, ontstond er  een 
warme discussie over  de beteekenis en opvatting dezer  woorden. 

Omtrent het eerste punt van het convocatiebiljet, in zake 
het leesgezelschap, kwam een voorstel van het Bestuur  aan de 
orde om dit op te heffen, aangezien de opkomst der  leden en 
de belangstelling zeer  gering waren. e meerderheid der  le-
den was hier  tegen, en met algemeene luidruchtig e stemming 
werd besloten het leesgezelschap instand te houden en het Be-
stuur  te verzoeken zich in verbinding te stellen met het lees-
gezelschap van Zwolle en in de eerstvolgende vergadering een 
voorstel te doen omtrent de aan te schaffen werken. 

Jammer dat het vergevorderde uur  niet toeliet de kunstbe-
schouwing van het li d Persijn in haar  geheel te doen plaats 
hebben. e bestond uit één der  13 portefeuilles van de ge-
schiedenis van Amsterdam, zeer  zeker  een der  interessantste 
kunstbeschouwingen, die op de Afdeeling hebben plaats gehad. 

r  werd dan ook het aanbod van genoemd li d aangenomen 
om die kunstbeschouwing op een der  leesavonden te vervolgen, 
en onder  dankbetuiging sloot de Voorzitter  deze vergadering. 

Vergadering van 16 November 1883. 

Na opening der  Vergadering, worden de notulen gelezenen 
onveranderd goedgekeurd. e Voorzitter  deelt mede. dat in 
de vraagbus niets gevonden is en dat aan al de leden het 
programma van twee prijsvragen gezonden is, waarna het 
woord aan den heer n gegeven wordt , die zijne aan-
gekondigde lezing als volgt begint: 

«leder mensch op aarde heeft zijn aangename en onaangename 
eigenschappen. Nu behoort tot sprekers eigenschappen dat hij 
gaarne in een gezelligen krin g spreekt gewapend met dri e titels, 
te weten: bouwkunst, ambacht en ons selven. j  zal dezen 
in verband tot elkaar  en dan ieder  afzonderlijk behandelen. 

»i°. Bouwkunst. t gij  een kunst, die meer  voorziet in de 
eerste levensbehoefte, d. i. den mensch fatsoenlijk onder  dak 
te brengen ? t is dan ook de voornaamste van alle kunsten. 
Niettemin ziet men, dat toekomst en bestaan harcr  beoefenaren 
dikwijl s alles behalve rooskleurig zijn. l moeten zij 
nog toegeven om te kunnen werken. t woord Bouwkunste-
naar  in het Gricksch beteekent: «beveel tc werken." t doel 
wordt maar  al te dikwijl s verloochend. e 6' afdeeling  boek 
van den kanonnenkeizer, diezelfde wet dient ons nog steeds. 
Wi j  vinden daar  een aantal artikelen, welke geschreven zijn 
voor  boeven en schurken. Om nu geleidelijk te vertellen, moe-
ten wij  het allereerst een kijkj e nemen in de voorwereld, dus 
ten eerste in het kostelijk en gezegend paradijs, een goddelijke 
lusthof voor  de eerste twee schepselen toebereid, en de eenige 
tuin , die ooit bestaan heeft of bestaan zal. r  stonden ze 
nu, schuchter  van verbazing, naakt en wel, onschuldig en 
gehoorzaam, temidden van boomen, planten, dieren en de 
zon, die hen bescheen. Zi j  ondervonden daar  het genoegen, 
maar  ook de zorgen, uit vrij e beweging voortvloeiende Zi j 
moesten zich in ieder  geval beschutten, en de spreuk «God 
helpt die zich zeiven helpt"  hoort volkomen bij  vader  Adam 
en moeder  Eva thuis. t staat nergens geschreven dat zij 
zi:h een hut bouwden, maar  zij  moesten zich toch ter  ruste 
bcevcn cn een schuilplaats zoeken om zich te verdedigen. 
Zoo ontstond het eerste «lekker kot"  of «snoek home"  (?),.al 
was 't dan ook geen «drawing room" . Enfin , het beantwoordde 
aan de eerste levensbehoeften en het was eenvoudig, dus een 
kunststuk. Zoo ging 't met Adam en Eva en met al hun volge-
lingen. e meer  zielen, hoe meer  vreugd; hoe grooter  verschil 
van opvatting, hoe meer  ingenieurs. Boomen werden ge-
veld, grond opgeworpen, om de huizen «als ijskelders"  solied 
te maken met weinig middelen en zonder  eenig uiterlij k vertoon. 

«Spreker heeft een plaat gezien van de Ark e Noach's, waar 
het houtwerk, met pen en gat in elkaar  verbonden, is voorge-
steld. Ofschoon hij  nu aan de echtheid van die plaat twijfelt , 
mag hij  toch herinneren aan de groote werken, als Salomo's 
tempel, de torens van porselein, waarvan de muren, evenals 
van andere werken uit de voorwereld, eeuwen het hoofd heb-
ben geboden. Al s men nagaat hoe soliede en met welke afme-
tingen cn materialen dc pyramiden van Cheops zijn gebouwd, 
dan moeten wij  toch erkennen, dat wij  zijn opgeteerd en opge-
gaan in water  en damp, ja , dat wij  bitter  ontaard zijn. 

«Niet dat wij  den mensch willen evenaren, die den olifant 
voor  heilige verklaar t of de zon aanbidt, rauwe tabak en le-
vend vee cct. Gelukki g dat wij  de beschaving deelachtig zijn , 
die van God is. e Bouwkunst in de latere eeuwen wordt al 
meer  cn meer  de heerschende kunst, waarbij  hare zusters, de 
Beeld- en Teekenkunst, op gelijke wijze talenten verspreiden. 

h thans zijn er  «venters"  in de bouwkunst, die tweedracht 
zaaien. Zie sommige gebouwen, soms monumenten, zie of dat 
edel drietal wel altij d vereenigd is. Van de 6c tot de 14e eeuw 
waren dc zolders nooit wit , doch eigenaardig gedecoreerd. Toen 
was men in werkelijkhei d vrij ; thans is men bandeloos! Goed-
koop! is de leuze. En dit is tc meer  jammer, daar  dc -
kunst de oudste cn eerste zal blijven , omdat zij  aan de behoefte 
der menschen voldoet. Toon- cn dichtkunst werken alleen op 
het gevoel voor een oog tui lik, terwij l de bedoelde dri e kun-
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sten bijdragen tot den roem der  natuur . s er  een kunst moei-
lijke r cn edeler? Niettemin wordt zij  vaak miskend en niet 
be-, maar  woordee ld, omdat zij  als een van de gewone da-
gclijksche zaakjes wordt beschouwd. r  dc bouwkunstenaar 
weet dat studecren, zenuwen kost, cn zenuwen, krachten; doch 
wat helpt 't u wanneer de menigte stil uiteengaat zonder te be-
seffen wat er  in het bouwkunstwerk zit? Vitruviu s zegt: de 
bouwmeester  moet een grooten adeldom van geest bezitten, 
want hij  mag geen werk vragen, nog veel minder van ande-
ren afbedelen, ook mag hij  niet intrigeeren. t wordt thans 

"  gedaan). 
» W at is waarheid in 'tleven en in de ? e 

eeuw, volk en geslacht brengt zijn geschiedenis mede. -
ri e makt» is damp! e geschiedenis van het volk blijft.  Be-
tracht zij  waarheid, dan keurt zij  leugen af, en zal zich weinig 
bekreunen om al het muffe, dat men »in de wereld"  ontmoet. 
Een Franschman zeide eens: zeg mij  wat gij  eet, cn ik zal u 
zeggen wat gij  in dc kunst waard zijt . 

«Napo leon bracht de Bouwkunst van het keizerrij k tc voor-
schijn. t volk vatte vuur en in die dagen werd het brein 
geschokt. r  u slechts de eerste dagen der . 
Onze Grieksche en e voorvaderen leefden meer  voor 
het uiterlijk . t kan men opmaken uit hun menschen-, stie-
ren- en hanengevechten. Toch was de Bouwkunst voor hen 
geen gri l , dus duldden zij  geen onwaarheden. n wij  daar-
aan een voorbeeld nemen, dan gewis zal de Bouwkunst in eere 
blijven ! — Thans komen wij  aan de Bouwambachten. r 
ambacht staat tot dc kunst als man en vrouw. Slechts bij  uit-
zondering kan de een iets voortbrengen zonder de ander. 
Geen boom zonder  twijgen: kunst is de boom: ambachten dc 
twijgen. Wat is theorie zonder  practij k cn omgekeerd? Onze 
bouwgebreken behoeven niet in het zand bedolven, evenmin 
als onze bouwdeugden in marmer behoeven te worden gebei-
teld. Uit een leeuw geen lain: uit een duif geen arend: geen 
marmer uit zandsteen, tenzij  de schildcrskwast te hulp komt! 

e eisch van onzen tij d is: dat de menschen der  19e eeuw 
een ontzettende massa producten van kennis verzamelen, zoo-
dat oude koppen ervan duizelen. t is waar: door  boeken 
en critiek is veel gebeurd. t bij  elke studie, bij  elk ambacht 
op het verband, dat tusschen kunst cn ambachten bestaat. Een-
voud van vorm is altij d aan te prijzen. e critic i slaan er 
maar op los, zonder de makers zelf gesproken te hebben. 
Waarheid in de kunst is alleen schoon. Alles vormt een ke-
ten. e wereld betoont zich altij d verbolgen tegen domheid 
en kwasterij , dus beter  stilletjes zijn weg te gaan dan overal den 
neus in te steken, c kern van elke kunst is dc wijze van 
toepassing der  getallen; zonder deze is de intelligentie niet 
meer  smaak, en geneigdheid tot symmetrie, zucht naar  waar-
heid en volmaaktheid. 

»En nu nader de bouwambachten besproken. t voornaam-
ste is het timmervak . s op ieder  werk is dc timmerman 
de herder  der  kudde, het hoofd van alles. Wel zeggen dc eerwaar-
dige timmerbazen: de architecten kunnen we best missen, we 
kunnen zonder hen wel spiegels, inodores cn andere zaken aan-
schaffen, maar  Vitruviu s zegt: alle dingen kan men doodzwijgen, 
maar  niet doodkijven. Timmerbazen breken puntgevels af, en 
spijkeren in de plaats houten lijsten met daaraan hangende 
consoles. n worden door  «platte"  lijsten weggetiminerd, 
terwij l een dak altij d zichtbaar  moet zijn. Schuine daken ge-
ven daarenboven zolderruimte. Weg dus met de platjes cn 
platt e kroonlijsten ! 

»Ook zijn de timmerbazen liefhebbers van spiltrapjes en zien 
er  verdienste in , een raar  trapj e in een raar  gaatje tc maken. 

s ce sont des cas-cous", zeide eens een zeker  Franschman. 
Echter  vinden sommigen die halsbrekende spiltrapjes een geestige 
vindin g om in weinig ruimt e naar  boven en naar  beneden te krui -
pen, hetgeen beter  voor  glimwormen en katten past dan voor  men-
schen. s glimwormen verlichten de duisternis en dc katten 
komen altij d op hare pootcn terecht. Ook is 't vermakelij k na te 

gaan wat er  alzoo komt kijke n bij  de overneming van een timmer-
winkel. Op den inventaris komen altij d voor: vaste schaven, 
en deze zijn peperduur. e schaven zijn profielen, en profielen 
vormen den aangenamen overgang van het eene vlak op'tandere! 
Er hangt dus veel van af. Steeds deed 't mij  leed als ik lijsten 
zag, die verkleind waren afgenomen van een »orde-kaart."  Een 
profiel is voor de ambachten, wat de taal is voor  ' tvolk , het 
is de kunst van 't timmervak . Veroorloof mij  dus deze wenken: 
verbrand liever al die schaven, dan ze over te nemen. Ook 
erger ik mij  dikwijl s aan kolommen, getimmerd van duiven-
latjes, besmeerd met pleister; zwijgen is hierover' t best. — t 
metselambacht is er  ook al niet op vooruitgegaan. e beste 
steenen zijn in de laatste jaren verminderd: te veel zand 
cn slecht gebakken; vroeger  regenbakklinkerhardhcid , thans 
boerengrauw, waarop na een paar  jaar wat olie cn doodekop 
wordt gesmeerd. Voorheen bouwde men gevels, die
goed bewaard bleven en waarvan voegen, ter  dikt e van een 
dubbeltje, nooit uitvielen. k roep  dus op, metselaars! houdt 
uw vak in cere. t een scherp oog op vol- en zatwerken! 

t uw vak een kunstambacht worden. r  onderwijs worden 
't werklieden, geen sukkels. — Wat de steenhouwers aangaat, 
deze schijnen steeds met uithcemsche delfstof oftewel met 
een anders veeren te pronken. s er  dan geen Nederlandsche 
zandsteen op onze grenzen te vinden? Weg met die unieke, 
zuidelijke, Nederlandsche frijnslag . e vrouw des huizes wil 
geen c frijnslag , tenzij  de schilder  alles op huichel-
achtige manier  bedekke zoodra er  een schilfertj e afgaat. Gelukki g 
dat oude hoeden wel rood, maar  niet opgeschilderd en gelakt 
worden. t dus liever  aan nieuwe steen te nemen. n Frankrij k 
bestrijk t men de steen met siccatief, hetwelk gelijke uitwerkin g 
moet hebben als de koepokinenting en dan kanariegele lijsten, of 
van de kleur der  blauwe linnenkisten. — t schilderwerk is 
ook al ontaard. Brutaalweg schildert men hout als marmer. 
Waarom ook niet omgekeerd? e nietigste leugens zijn altij d 
de hinderlijkste . e moet hier  even gebracht worden aan 
de schilders, die het met hun smiksem-smaksem dikwijl s beter 
maken dan de timmerman. ! een woord om van te 
grillen , vervult vooral een groote rol . 

e stukadoors of plasteraars (zooals de ouden zeggen) maken 
alles wit , als dc muren nu maar  niet afgeven! r  niets is af-
schuwelijker  dan dat eentonige wit. n 't buitenland brengt men 
alles in harmonieusc kleuren. n lijvi g boekdeel zou over  die 
plasteraars te schrijven zijn en na het lezen zouden tranen vloeien. 

«Een ambacht moet den afdruk van ieders gedachte aanbren-
gen. t streven moet oorspronkelij k zijn. Alles moet met 
studie verkregen worden. e ambachtsstand is en zal de kern, 
de kracht der  natie blijven. c grootste mannen kwamen uit 
het volk voort! 

»En nu over ons zeiven. Een kritie k punt. Een kop met 
hersens is 't onmisbare werktuig . Bouwmeesters waren bijn a 
altij d onbekend en onbemind, maar  tegenwoordig staat men niet 
meer bloot aan miskenning. e  is altij d nog maar  dezelfde 
van vroeger  gebleven, terwij l een werkbaas, die tevens koopman 
is, rekent wat hij  wil : laag- ofhoogbeurs. t tegendeel hier-
van is het aannemen. Aannemers werken juist zoo laag moge-
lijk , en leven evenals de vischvrouwen van hun schade. 

e Bouwkunst heeft intusschen reuzenschreden afgelegd, 
dank zij  een groote zucht tot bouwen, dank zij  het indus-
trieele kunstleven, dank zij  de algemeene welvaart, die zich 
ook in ons dierbaar  vaderland afteekent. Er  moet echter  een-
heid in besluiten en handelingen zijn. 

»En nu ten slotte een woord tot deze Afdeeling, welke in 1850 
is opgericht door  mannen, die allen mij n vrienden waren. 

t zij  een grootsche toekomst tegemoetga, nooit moge te-
rugdeinzen en bedenke: waar  liefde woont, is zegen in huis. 
Bij de oprichtin g viel er  niets te aanschouwen. s stond de 
boom, en vol vertrouwen op de toekomst lag menig oprichter 
reeds zijn hoofd neer. t zij  steeds dat vertrouwen moge 
waardig blijven! "  {Wordt vervolgd.) 

. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdn g den ™ r 1883, des 

namiddags te twee uren, zal worden aanbe-
steed: 

 bouwen van één s 
aan den Stationsweg te . 

t ontwerp ligt ter  inzage en overname 
in het  den Burgt tc
gedrukte bestekken zijn ad ƒ 1 te verkrjjgen . 

e aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op g den 2'.)'" "  November, des voor-
middags te elf uren. 

n worden gegeven door  den Ar -
chitect 

W . F . V A N , 
t 43, te

. 
e  der  Gemeente
 zal Vrijdag 7 r  1883, 's namid-

dags 2 uur , in het openbaar  ten Gemeente-
huize 

aanbesteden: 
t leveren en leggen van cemen-

ten riolen door  den No o rd e lij  ken 
FaraUelweg, onder het Spoor-
wegterrein, en verder tot in 
den bestaanden duiker  bij  den 

. 
Aanwjjzin g op Vrjjda g 30 November  1883, 

's morgens 10 uur , aan het bureau Publieke 
Werken, alwaar  teekeningen ter  inzage lig-
gen ; bestekken tegen betaling ter  Secretarie 
verkrjjgbaar . 

Op Zaturdag den l"' ° r  1883, des 
namiddags te twee uren, zal worden aanbe-
steed : 

t bouwen van twee -
huizen aan den Stationsweg te 

. 
t ontwerp ligt ter  inzage en overname 

in het  den Burgt te
gedrukte bestekken zjjn ad ƒ 1 te verkrjjgen . 

e aanwjjzing in loco zal plaats hebben 
op g den 21 ,  November  1883, des 
voonniddags te elf uren. 

n worden gegeven door  den Ar -
chitect 

W F. V A N , 
t 43, te

zjj n belangrijk n prij s verminderd cn voerhan-
den in de n van 

Spuistraat 6 en 8. Amsterdam. 
 ontbiede de geïllu-dreerde

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en  tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote jmjdejne^art^je n 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

. , 
N V A N 

op de . Tentoonstelling te Amsterdam 
1883 bekroond met 

 (hoogste onderscheiding). 

s & Fabriekanten, 
Berlijn . . . Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

uit de groeven van 

geladen te t a ƒ 17,50 per  cub. . 
s in inlichtingen geven de hoofd-

agenten N en Co. A.Oostcinde Amsterd. 

e  der  Gemeente
 zal g den 29 November 1883, 

s 11 ure, in net openbaar ten 
Gemeentehuize aanbesteden: 

 bouwen van EENE
voor  Openbaar r  Onderwijs 
aan de Frinsessestraat. 

Bestekken met de teekeningen tegen be-
talin g van / 1.— ter  Secretarie verkrijgbaar . 

s , 
n (laken, 

rn ZijWkl. , 
n Gehouwen, 

. n 
_ Emmers. Tobben. 

,. , , " «  (iielers, . enz. 

Yan der JJinden &  Co. 
 t. 

Zuinigheids-  Niet aangroeien-
°  de en niestwe-

| rende Verven. 

Centraalverwarming & Vent ilatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels. -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of t verwarming of gecombineer-
de systemen. 

n van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Waseh-
i n richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

U n i v . op 

L O O N l 
1868. Zilveren e voor  Walerpas-lnstru 

menton. 
1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 

. 
1881. n Tenioonst. te . Bekroning 

2*™, 3d™ en 4d' ° graad voor  Waterpas- en 
andere . 

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , O 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten , woonhuizen, villa's , kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

 te hak 

Bestek 

 0.

 V A N 

 te . 
Wit Crème Schrijf- en Teekenkrijt. 

Geëmailleerd, gekleurd . 
n en prospectus gratis. 

. 
Op g 18 r 1883, des middags 

12 uur , zal door n n der 
 bjj  E . -

G te  onder  nadere 
approbatie, in 't openbaar  worden aanbesteed 
het maken van: 

6: 17 duikers, 
.6: 2 sluiswachterswo-

ningen, 
 n". 7: 2 brugwachters wo-

ningen. 
e aanbesteding zal geschieden bjj  enkele 

inschrjjving . 
e gadingmakenden kunnen van de be-

grooting van kosten van voorschreven werken 
kenniB nemen by den r der -
schappij te Halen, waar  tevens nadere infor -
maties kunnen worden aangevraagd en de 
bestekken, tegen betaling van / 0.50 per 
exemplaar, te bekomen zjjn . 

e bestekken liggen ter  lezing in de lo-

Sementen van: . VA N TA  te Halen, 
G te Coeeorden, V A N N 

te Nieme-Amsterdam, S te Hooge-
veen,  te Stadskanaal cn S 

j te Veendam. 
AanwjJ8 zal gedaan worden op Zaterdag 

.15 r en g 17 , 
 telkens te beginnen te l oecorden, des mor-
gens i) uur. 

. 

in alle op te geven maten, tot 10.25 . 
niet vatbaar  voor de Champion 

en uitertat langzaam brandend. 

en verder , 
 en  enz. 

Prima , 
merk T <t , 

i n wichthondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergeljjke bijmengingen. 

per Wagon of Scheepslading. 

A ït , 
uit de prachtige groeve te Emplinno, 

van de n  &

gezaagd in Platen 
en  op maat klaargemaakt. 

ui t de groeven van 

 i

volgens teekening. 

D E J O N G H & C . 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Sloombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachinea (Fxcavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
machines, n - cn Brugcons t ruc t iën enz. 
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E

, 

-

Bj j  een Architect cn r  in dc Bouw-
kunst en Perspectief te 's-Gravenhage 
bcstait gelegenheid tot 

e kan dat onderwjjs geheel 
volledig worden aangevuld door het bjjwonen 
der  avondlessen in het - en Orna-
mentteekenen en Boetseeren aan de 
Akadeinie van Beeldende  aldaar. 

Brieven onder r  franco intezerden 
aan het bureau van  Opmerker", -
koningenstnuit N°. 28 te Arnhem, alwaar 
tevens information te bekomen zijn. 

en andere 

N 
voor , , 

S S enz. 

, 

U 
Y k ,  £ 

S BOC  Frèret, E £ 
, S &  C". . E £ 

a>

 S 
Oostzeedjjk 248,

Centrifugaal pompen en Stoomheijen 
P en . 

. E 

e ondergeteekende vestigt de aandicht 
op zjjne inrichtin g voor  riiotolithoirniiiliie , 
bijzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van 1111. Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor ' l m i

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers cn op 
zijne  voor . -
kers, alles tot de minste prijzen. 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratistoegezonden. 

e heer . G. B Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 

even van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Pheullthesrapliie, zonder 

prijsverhooging voor de bestellers. 
Gr. J . . 

. 
r -

S van  zal, op Woensdag 
den 5 r  1883. des middags ten 12 ure, 
in het Gemeentehuis aldaar  worden herbe-
steed: 

e verbouwing van het School-
gebouw te . 

t bestek en de teekening liggen ter  in-
zage ter  Secretarie der  Gemeente
en zjjn verkrjjgbaa r  aldaar  tegen betaling 
van f\ per  stel. 

Aanwjjzin g zal plaats hebben in loco op 
Zaterdag den 1 r aanstaande, des 
middags ten 12 ure. 

. 

 m

in . 
Agenten van de j van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Beltweg N" . 3. 
m n

. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k 80, Amsterdam, of bjj  den r 

 G. . , Beekstraat F.  te Arnhem. 

 W. N . 

Op Zaterdag 8 r  1883. des namid-
dags te een ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie, op het Plein te 
's Gravenhage, bjj  enkele inschrjjvin g worden 
aanbesteed: 

t uitvoeren van vernieuwingen 
en horstollingen aan- en het on-
derhouden gedurende 1884,1885 
en 1886, van: 
e rechtsgebouwen te Groningen, 

, , Assen, 
Zwolle, Almeloo en . 
e gevangenissen te Appingedam, 
Winschoten, , Sneek, 

n veen, Assen, Zwolle, Al-
meloo en . 

e bestekken liggen ter  lezing: te 's Gra-
venhage , in gemeld lokaal van het e 
van Justitie; te Groningen,  Heeren-
veen. Assen, Zwolle, Almeloo en  in 
het rechtsgebouw; te Appingedam, Winschoten 
en Sneek in de gevangenis. 

Zj j  zjjn voorts op franco aanvrage te be-
komen aan het e van Justitie: boven-
dien voor  Appingedam, bjj  den Opzichter  A. 3. 

; voor  Winschoten, bjj  den Opzichter 
J . J. ; voor  Groningen, bjj  den Op-
zichter  N. W . ; voor , bjj  den 
Opzichter W. C. E ; voor  Sneek, 

 den Opzichter  J .P. ; voor 
Heerenveen, bjj  laatstgenoemden Opzichter  en 
bjj  den Concierge van het rechtsgebouw; voor 
Assen, bij  den Opzichter . C. ; 
voor  Zwolle, bjj  den Opzichter  J. . VA N 
ESSEN; voor  Almeloo, bjj  den Opzichter  B. 

; voor  bjj  den Opzichter 
J . . . 

n worden gegeven door  den -
genieur-Architect voor de gevangenissen en 
rechtsgebouwen W. C.  te 
's Gravenhage, en door de genoemde Op-
zichters. 

Aanwjjzin g zal worden gedaan: 
Te Sneek. op Vrijda g 30 November 1883, 

des voormiddags te 'J'/i "re -
Te Heerenveen beginnende aan het rechts-

gebouw, op Zaterdag 1 r  1883, des 
namiddags te 12 ure. 

Op alle overige plaatsen (waar  rechtsge-
bouwen zjjn , te beginnen aan die gebouwen) 
Vrjjda g 30 November 1883, des voormiddags 
te 9'/, ure. 

's Gravenhage, den 8 November 1883. 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

Gedrukt bjj  ö. W. van der  Wiel &  C". , te Arnhem. 

A ET . 

P C 

P : E E 
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'Bijvoegsel van  CBBSXSB van l
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>g v  v

r  F. \V. VA X G E N OT JU./. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : FAX , 

C. B. S S en A. W. . 
Stukken voor  het Genootschap, de e betreffende, te adresseeren 

aan den r  C. B. S , Prinsengracht 851 te Amster-
dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r . G. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiün aan het Bureau van  Opmerker, 

t X" . 28 te Arnhem. 

T /"2.25 per  3 maanden of wel /es gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor  het buitenland 

f 7.50 en ü f 9.—, bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor  een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers. uilsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

. 
 nieuwe Genootschapsjaar  vangt aan met i Januari 1884. Zij , die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden , zijn voor  het nog loopende jaar  van de betaling der  contributi e 

vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt/12, die voor  buitenleden fj.50 

per jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks De Opmerker, terwij l voor  het overige naar  de wet wordt verwe-

zen, die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt.

N V A N T . 

n n wordt bericht: 

1"  dat tot Buitengewone Eereleden van het Genoot-
schap zijn benoemd: Z. E. de r  van Water-
staat, l en Nijverheid en de Burgemeester  van 
Amsterdam, die de benoeming welwillend hebben aan-
genomen ; 

2" dat als gewoon lid is aangenomen de heer  A . 
C. Bakker; 

3"  dat als buitenleden zijn toegetreden de heeren 
. s te Purmerend, G. J. , gemeente-

architect te , . k Jzn. te n en 
T. Overeem Jzn. te Utrecht. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A.etA.) J E T . 

Toen de Nederlandsche e Gemeente te Am-
sterdam, een zestal jaren geleden, het voornemen koes-
terde het aantal kerkgebouwen met één te vermeerde-
ren, dat op een terrein, nabij  de t gele-
gen, verrijzen zou, werd aan den ondergeteekende het 
maken van schetsplans opgedragen. 

t hier  gepubliceerde plan werd goedgekeurd, 
doch daar  ontwerper  niet tot het kerkgenootschap bleek 
te behooren, werd een ander  architect met het maken 
van ontwerpen en later  ook met de uitvoering belast. 

Architect. 

(A.etA.) J E T V A N N . 
e tweede plaat geeft de afbeelding van den voor-

gevel van een in aanbouw zijnd woonhuis aan de 
e alhier. e gevel wordt uitgevoerd in 

e baksteen; erker, banden, blokken en ver-
dere versieringen zijn gedeeltelijk van bergsteen, ge-
deeltelijk van kunstzandsteen. Ontwerpers hebben ge-
meend een erker  te moeten aanbrengen, teneinde den 
bewoner  instaat te stellen het prachtige vergezicht op 
het Noordzeekanaal aan de eene zijde, en op de Oranje-
sluizen aan de andere zijde, te genieten. 

e beganegrond-verdieping is ingericht voor  twee 
kantoren , terwij l de eerste en tweede verdiepingen voor 
bovenwoningen zijn bestemd, elk voorzien van een af-
zonderlijken toegang. 

W.  en G.

Architecten. 

(A.etA.) , OO N E . 
E E N E . 

. 
Elk tijdper k uit de geschiedenis der  menschheid 

kenmerkt zich door  eene bijzondere onderscheiding. 
n verschillende richtingen kunnen wij  de afspiegeling 

dier  bijzonderheden opsporen, doch nergens met meer 
kans op succes dan op het gebied der  kunst. 

e kunst levert de beste peilschaal voor  het waar-
nemen der  beschaving, of beter, het geestesleven van 
een volk, omdat zij  de uiting is van het leven en stre-
ven van den mensch, in den meest schoonen vorm. 

Waarbij  zien wij  b. v. een meer  schoone, meer  juiste 
terugkaatsing van den geest der  middeleeuwen dan in 

/& 



442 E . . '883. 

de Gothische bouwkunst ? of beter, in alwat middel-
ceuwschc kunst is ? 

t waren kunstenaars in de rechte beteekenis van 
het woord, die meesters der  Gothiek! Als indrukwek-
kende rcliquiecn aanschouwen wij  de reuzenbouwwer-
ken van hunnen geest, als bewijs , tot welk een hoogte 
de kunstenaar  het brengen kan, die zijn kunstarbeid 
doet maathouden met zijne gedachte! 

h waartoe terug te gaan, waar  wij  met zooveel 
gemak stof tot verdediging van onze stelling kunnen 
vinden in het tijdperk , waarin wij  leven! 

c negentiende eeuw verloochent zich in hare kunst-
voortbrengselen in geen enkel opzicht. Sommigen mo-
gen weeklagen over  het lage peil,
van onze tegenwoordige kunst — het lijk t ons onna-
denkend zulks te doen. Waar i van zich zelf 
zegt: t over  den droefgecstigen toon mijner 
werken zou gelijkstaan met ontevredenheid over  den 
pottenbakker, die geen porseleinen vazen wist te ver-
vaardigen uit pijpaard" , — kan dit evenzoo gelden 
van de gezamenlijke kunstproductie van onzen tijd : 
waar  het leven zich bij  voorkeur  schikt in de vrede-be-
vordcrendc neutraalheid , of in de schijnschoone opper-
vlakkigheid , welke den waren zin verbergt, is geen 
kunst te verwachten  dan in dien geest geschapen. 

Voor  wij  thans verder  gaan, kan het gewenscht zijn, 
ons denkbeeld van kunst in den zin, waarvan wij  uit-
gaan , nader  uiteen tc zetten. 

t drukt gedachte uit! Waar wij  van deze waar-
heid zien afwijken, hebben we te doen met ambacht of 
wetenschap. 

Om genoemde stelling te ontleden, zullen wij  ons 
eerst met de gedachten van anderen hieromtrent bezig-
houden. n als c Stuers , Cuypers, Albcrdingk 
Thij m en meer  anderen kunnen ons in de eerste plaats 
met hun rijke n geestesarbeid van dienst zijn. -
wel met ons in richtin g verschillende, gaan zij  met 
ons van het grondbeginsel uit, dat kunst gedachte weer-
geven moet. Ook zij  eischen  in de kunst 
gebracht tc zien, cn strijden cn werken daarvoor  met 
benijdenswaardig talent. 

n een studie van professor  Albcrdingk Thij m over 
een bouwkundig ontwerp, lezen wij : c meesten ver-
genoegen zich met het uiterlij k voorkomen der  gebou-
wen te beschrijven ; zij  dringen niet door  in den zin 
en beteekenis der  vormen; zij  gaan ook hun wording 
niet na. n als , , en wie al meer 
dan 8'"  of 9en druk hunner  handboeken beleefd hebben, 
ja zelfs de vurige . Otte, konstateeren met min-
der of meer  nauwkeurigheid de overgangen van het 
eene vormenstclsel (of — om, naar  hunne opvatting, 
met juistheid te spreken — van het eene vormen-amal-
gama) in het andere; maar  het is verwonderlijk hoe 
weinig zij  zich van het bouwbeginsel dier  vormen re-
kenschap geven; hoe weinig zij  het stelsel doorgron-
den."  — Naar onze opvatting, zeer  juist, doch onbe-
grijpelij k is 't ons , hoe op 'n andere plaats kan gezegd 
worden: „Nie t in alle kunstwerken wordt echter, on-
der den symmetrischen taalbouw cn dc frappante vor-
menschoonheid , een uitgesproken idee, een volzin 
gecischt. t wordt alleen gevorderd van de -
tuur  cn van de Bouwkunst."  Waarlijk , 'ti s ons een 
raadsel, hoe ccn scherpzinnig man als professor  A l -
bcrdingk Thijm , een dergelijke bewering kan -

n ! 

h het zal den heer  Albcrdingk Thij m ten opzichte 
van schilder-, beeldhouw- cn toonkunst gaan, als -
gler  , , en wie al meer  den 8'"  of 9e"  druk hunner 
handboeken beleefd hebben"  , ten opzichte van de Bouw-
kunst : hij  vergenoegt zich met het uiterlij k voorko-
men , of den oppervlakkigen toon, dier  genoemde 

kunstsoorten, doch dringt niet door  in den zin en be-
teekenis der  vormen of tonen. 

Over  de schilderkunst meenen wij  geen voorbeelden 
te moeten aanhalen tot staving van ons denkbeeld. 

t een schilder, wil hij  zijn werk niet geheel tot 
 verlagen, in de eerste plaats bij  het vervaar-

digen van zijn kunstwerk aan „een uitgesproken idee" 
moet denken, is, meenen wij , buiten kijf . En wat nu 
de sculptuur  betreft - - reeds in de verre oudheid 
vinden wij  hierin de bewijzen voor  onze stelling ge-
noemd. n eerste figuren waren wezenlijke gedrochten ; 
doch hun eerste cn hoofdgedachte was dan ook: 'n 

 te scheppen. Eerst in dc tweede plaats kwam 
de meerder  of minder  schoone uitvoering aan de beurt. 
Zoo maakte men, om het verhevene aan te duiden, 
kolossale beelden , die door  omvang cn monsterachtige 
evenredigheden dat onuitsprekelijke moesten uitdruk -
ken , waarvoor  men nog geen andere vormen wist te 
vinden. Wilde men bijv. het denkbeeld van kracht 
weergeven, dan maakte men zich een god in de 
gedaante van een man met een leeuwekop, en gold 
het om cenc ty]>e der  vruchtbaarheid voor  te stellen , 
daar  was het eene vrouw met het hoofd eener  koe. 

r  langzamerhand werden die beelden schooner, 
scherper  van omtrek, juister  van uitdrukking , keuri-
ger  van vorm. e houding niet meer  zoo onbeweeg-
lij k strak en stijf , het lichaam reeds in zijne verschil-
lende onderdeden aangeduid, de armen los van het 
lijf , het hoofd met fierheid omhoog geheven, enz. 

Niet anders is 't met de toonkunst! Ook daarbij 
moeten wij  en  ten duidelijkste onderscheiden, 
d. i. leidende gedachte en instrumentatie. Wat in 
andere hoedanigheid  heet, wordt nu door
d. i. geluidsaandoening, aangeduid. h dan is 
't hier  even waar  als elders, dat het ter  bcoordeeling 
noodzakelijk is , in den zin en beteekenis (der  tonen) 
door  te dringen, en zich niet tc vergenoegen met het 
beoordeelen van den blootcn klank. 

En juist bij  de muziek is dit zoo gemakkelijk , 
omdat  cn  meesttijds door  ver-
schillende individu' s wordt teweeggebracht, m. a. w. 
de schepper  der  muzikale gedachte heeft gewoonlijk 
een ander, als vertolker  van zijn idee. 

Toch is juist ons denkbeeld ten opzichte der  bouw-
kunst en toonkunst misschien het moeilijkst te ver-
klaren. t nu ligt in het feit, dat
der gedachte , door  anderen in gebouw of toondicht 
neergelegd, bijna evenveel studie vereischt als de 
techniek van het uitdrukke n zelf. Bij  dc dichtkunst 
bijv . is het waarnemen voor  velen zooveel gemakke-
lijker , omdat bijna een ieder  kennis draagt van de 
beteekenis der  vormen en teekens, waarvan de dichter 
gebruikmaakt om zijne gedachte in beeld te bren-
gen : — dat men vri j  algemeen schrijven, en dus ook 

 kan. 

h hoe weinigen kunnen lezen in de vormen en 
teekens, waarvan de bouwkunstenaar  of de toondichter 
gebruikmaakt om zich uit te drukken ? 

Ja, zijn er  zelfs geen  der  bouwkunst, 
die nimmer zóó ver  in het wezen van hun eigen 
„vak "  zijn doorgedrongen, dat zij  er  een weg in 
vonden tot uiting hunner  hoogste gedachte? 

Wij  naderen hiermee een belangrijk punt, dat, tot 
goed begrip onzer  stelling, nadere uiteenzetting 
behoeft. (Wordt vervolgd?) 
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e Voorzitter  opent de vergadering, waarna de 
Secretaris de notulen leest, die goedgekeurd worden. 
Er wordt nu mededeeling gedaan van de ingekomen 

stukken, waaruit blijkt , dat Z. E. de r  van 
Waterstaat, l en Nijverheid, en de Burgemeester 
van Amsterdam het hun aangeboden eerelidmaatschap 
aanvaard hebben. Ook wordt bericht, dat met „Th e 
American e of Architects"  connecties zijn aan-
geknoopt, en met dit lichaam een ruilin g van uitge-
geven werken zal plaats hebben, terwij l . Clark , 
architect, Professor  at the s e te 
Boston, zijn benoeming tot correspondccrend lid heeft 
aangenomen. 

e heer  W. Wilkcns, tot dusverre Bibliothecaris, 
had een schrijven gezonden , dat hij , wegens zijn op-
handen zijnd vertrek naar , als bestuurder  moet 
bedanken. 

e heer  J. A . C. Bakker  wordt als gewoon lid 
geballoteerd en aangenomen, en mededeeling gedaan, 
dat weer  eenige buitenleden zijn toegetreden. 

e Voorzitter  brengt hulde aan den aftredenden 
Bibliothecaris, den heer  Wilkens, die gedurende meer 
dan vij f jaren een bestuurszetel innam, en zich steeds 
door  grooten ijver  cn welwillendheid onderscheidde. 

e Vergadering betuigt hare instemming met deze 
woorden. 

Ter bezichtiging waren ter  vergadering aanwezig de 
twee hoogst artistieke gedenkpenningen, geslagen door 
de stad Weenen ter  herinnering aan de voltooiing van 
het nieuwe , cn aan de 2oqjarige verlossing 
van Weenen. e beide penningen, die aan de stad 
Amsterdam door  het Gemeentebestuur  van Weenen 
ten geschenke zijn gezonden, waren door  den Burge-
meester  van Amsterdam als blij k van sympathie ter 
bezichtiging afgestaan, waarvoor  hem door  de Ver-
gadering hulde gebracht wordt. 

e heer  E. n betreedt nu het spreekgestoelte 
tot het houden van eene interessante bijdrage over  de 
verwoesting en tien herbouw van Szegcdin, welke wij 
in ons orgaan in haar  geheel hopen op te nemen. 

j  voegt daaraan nog toe eenige medcdeelingen 
over  de ijzerslaksteen en over  de hydraulische bewe-
ging van dc bascule-brug in dc nieuwe . 

Spreker  wordt dankgezegd voor  zijne voordracht, 
en daarna overgegaan tot het bezichtigen van het pracht-
werk „Nouveaux Egliscs et Palais de , onlangs 
voor  de genootschapsbibliothcck aangekocht. 

Nadat nog eenige nieuwe leden zijn voorgesteld, 
sluit de Voorzitter  de vergadering. 

E E N . 

 25  1883. 
r  wordt altij d nog geharreward over  den wclda-

digen of noodlottigen invloed, dien de terugkeer  naar 
de Nederlandsche Bouwkunst der  XV  en  eeuw 
op onze algemeene kunstbegrippen cn op het monu-
mentaal aspekt onzer  steden heeft. Of eigenlijk hier 
niet over: dat was de strij d voor  25 , 30 jaar  geleden, 
toen men het m Willem dc Eerste had willen 
bouwen. Nu loopt de strij d over  de vraag, of men 
de studie der  kunst van 1520 of van 1620 dienstbaar 
maken zal aan onze nieuwe bouwwerken. c vurigste 

n durven niet meer  voor  den tempelgevel ijve-
ren , en het vraagstuk is in nationalcn zin beslist. 

r  1520 of 1620: ja, dat is nog ccn keus, ende 
innige verwantschap der  twee tijdstippen voorbijziende, 
zet menigeen zich kwaad bloed, die uit afbiljoeningen 
en diep ingesneden lijstprofielen gewaar  wordt, dat er 
nog wat sadduceesche zuurdccscm in het architccto-
nicsch beslag aan het gisten is. r  inmiddels gaat 
de beweging haar  gang. t krachtig, van jeugdig 
bloed doorstroomde Genootschap

 weet wat het wil en de triomf der zaak, wier  ver-

dediging voor  een 30, 40 jaar  u het minachtend schou-
derophalen zoowel der  Schinkcliancn als der  Vignolisten 
verwierf, is volkomen verzekerd. 

t Genootschap heeft antwoorden verzameld op een 
drietal prijsvragen: Een

 10,000  ccn  cn een 

t „deurpaneel"  , waaronder  te verstaan is een om-
raamd hekwerk in rank-vormen, heeft verschillende 
fraayc, stijlvoll e kompozitics uitgelokt. e jonge men-
schen , die hier  hebben mcègedongen, gaven blij k van 
veel dieper  in het stijlcharakter  te zijn ingedrongen dan 
dit voor  14, 16 jaar  het geval kon zijn. Er  is groote 
vooruitgang merkbaar. Wij  geven geen bcoordeeling 
van dc verschillende ontwerpen; wel moeten wij  waar-
schuwen tegen het misverstand , herkenbaar  in het ant-
woord onder  het motto  ingezonden. e zware 
bladen, die kartoetsvormen met diamantreliëfs, zijn 
geen ijzervormen, hoe goed de teekening ook behan-
deld zij. 

Wi j  willen even dc 18 antwoorden doorloopcn, die 
ons kompozitics voor  stationsgebouwen aanbrengen. 

c maten waren opgegeven; de verdceling volgde 
dus bijna van zelf. Wij  hebben daar  dus minder  bij 
stil te staan. Wij  willen een woord van de stijltoepas-
singen zeggen, cn dat wel op uitnoodiging van het 
Genootschap. e ons deze ontbroken, dan zouden 
wij  in eene uitvoeriger  bespreking moetentreden, dan 
ons bestek toelaat. Nu kunnen wij , wien onze geloofs-
brieven bij  het betreden van het lokaal zijn ter  hand 
gesteld, ons tot een enkel woord beperken. Wij  num-
meren in dc orde, waarin wc de revue passeerden. 

Een verblijdende eigenaardigheid, die al dc ontwer-
pen gemeen hebben, is het gebruik van zichtbaren 
baksteen, afgewisseld met bergsteen. 

No. 1.  Een koud gebouw, met een 
toch nog ietwat gezochte middengevel. Boven en onder 
vensters, met een flaauwen boog afgedekt, raken elkan-
der , of schijnen dit te doen. 

No. 2.  Beter; maar  't verheft zich niet veel 
boven het ordinaiie. 

No. 3.  kleeft dc kapitale fout aan, 
dat er  geen daken zichtbaar  zijn. 

No. 4. e middengevel toont vele antieke 
elementen (antiek in den zin van Gr. ; de 
vleugels bevatten vensters, met sterk afgcbiljoende 
kozijns. Groote vergissing. 

No. 5.  Een fraai ontwerp, waarvoor 
1600 met goed gevolg bestudeerd is. Op dc geveltop-
pen had men echter  niet die kabinetvormige konstruc-
tictjens moeten plaatsen. 

No. 6.  Te prijzen. Stijl cirka 1 500, Neder-
landsche huishouw. Op het vlak der  muren springt 
een gctrilobccrdc spitsboogkantverdikking vooruit, 't s 
echter  een fout, dat deze bij  dc flankeerendc pavil-
joenen zwaarder  is dan aan het middenfront. Zie het 
plan. t het hieraan, dat die verdikkin g niet tot op 
den beganen grond doorgaat, maar  op kraagstccnen 
ondervangen wordt, dan is ook dit, in vergelijking 
met de zijpaviljoenen, niet toe te laten. 

No. 7.  Van minder  qualiteit. Geen 
daken, e moderne vensters dominceren in tie vleu-
gels van het gebouw cn dc middengevel is een soort 
van n triomfboog. . Een on-
mogelijke trofee staat op den geveltop. 

No. 8.  Een type van weinig proportie-
gevoel. 

No. 9. n zijn soort uitstekend. ; 
te rij k misschien; maar  het ligt veel aan dc tintelende 
 teekening. Gothiesch, flamboyant, zoo als men't noemt, 

' maar  zonder  dat er  (en terecht) veel in flamboyeert. 



E  E . i .

Er is een levendig gevoel van de n 
in en een anticipatie op de  helft der e eeuw. 
Een recht harmoniesch ontwerp. c talrijk e gevleugelde 
bollen of schijven, als topversiering, zijn misschien 
moeilijk tc verdedigen. Uit den stijl i.s niet geheel te 
rechtvaardigen het verschil van proporti e tusschen de 
meüaljonkoppen cn de andere bceldtjens. 

No.  Deukalion. Y.exi fraai vroeg gothick ontwerp, 
waarin met alle symmetrische vooroordeelen gebroken 
wordt. Terecht treft men er  (hoe vreemd dat moge 
klinken) geen spitsboogvensters in aan. 

No.  Tot studie. Eenvoudig:  weinig prae-
tensie maar  ook weinig charakter. 

No.  Zeer  verdienstelijk. t trapgevels, 
hoektorentjes, een erker; daarentegen hooge vierkante 
ramen cn lagere boogdeuren. t misstaat. 

No. 13. Vrije uren. Gezocht. n met geweldige 
hekwerken tot kam; twee torenachtige voorsprongen, 
die in plan ter  vestibule nisvormige ondiepe zitplaatsen 
aanbieden. 

No.  Zeshoek. Fraai. Veel gevoel van pro-
portie. t ontwerp neemt een meer  zuidelijk charak-
ter  aan, zich van den Ncderlandschen huizenbouw ver-
wijderend. 

No.  A. V. D. B. e in de boven-
gevels. All e vensters gechanfreineerd; symmetrie met 
recht vermeden; goede verdecling. Te veroordeelen is , 
dat men een eenvoudige vensteropening, aan al de 
anderen gelijk, weer  dichtmetselt en om den blaam 
van blindevcnstermakerij  te ontgaan, het veld met een 
sgraffito vult. 

No.  Flanor. 'Acer fraai. Amsterdam t 
gemak worden de vormen gehanteerd en geteekend. 
Geheel organicsch nochtans treden de verbindingsmuren 
tusschen middengevel en pendanteerende zijpaviljoenen 
niet in het leven. e drieling-vensters steken ook 
materieel bij  de andere overige e onder-
deden af. 

No.  D.  S. Fraai. e echt gothieschc huizen-
bouw, met veel meesterschap toegepast. t ontwerp 
zou bij  ons zeer  bizonder  voor  dc bekroning in aan-
merking komen. 

No.  Oud-Holland. , belangrijk : de 
stijl onzer  hallen, wagen, poorten van e in-
richtin g der  vensters draagt veel tot het charakter  bij . 

Wi j  wenschen Architectura geluk met dit groote 
succes. Nederland mag trotsch zijn, dat onder  het jonge 
geslacht zich zulk een uitmuntende geest openbaart. 

c toekomst onzer  vaderlandsche kunst is verzekerd. 
 Nov. A .

{Vervolg der vergadering van 16 October 1883, pag. 237.) 
Na toejuiching van den spreker, werd eene pauze gehouden 

en hield dc heer n een voordracht over  de e 
e cn Uitvoerhandel-tentoonstelling, dit jaar  te 

Amsterdam gehouden. 
«leder mensch heeft zijn passie, aldus ving spreker  zijn voor-

dracht aan. Zij n passie na is een tentoonstelling op zich zelve. 
«Comparer c'est comprendre", dit is het geval niet cn het resul-
taat van een tentoonstelling in het algemeen, daarom spring 
ik op als ik het woord. .. tentoonstelling hoor! Zi j  is niet de 
eerste en ook niet de laatste, want thans is er  weer  ccn tc Nizza. 

e van 1789 te Parij s duurde slechts 36 uren en bevatte 110 
inzenders. Zi j  werd op touw gezet door  Francois de Neuf-
chatcau, r  van de tentoonstelling cn r  tegelijk. 
n 1801 werd op het open hof van het e te Parij s dc 

tweede tentoonstelling gehouden. e ie Consul, kanonnen-
keizer, zag ze, maar  had voor  dergelijk vredelievend werk geen 
oog, nog veel minder  belangstelling. Toen werden cr  61 me-
dailles uitgereikt , terwij l op de nu afgcioopen tentoonstelling 
rui m duizend medailles... op papier  (voor  de goedkoopte) 
werden verstrekt. e gelukkige bekroonden kunnen dus hun 
eigen medailles betalen (als zij  ze hebben willen). k zal nu 
verder  over  de tentoonstelling in het algemeen niet spreken 

en ook niet over  den glans, dien zij  te Amsterdam tentoon-
spreidde."  Spreker  had eenige ontwerpen ingezonden ingevolge 
de daaraan verbonden voorwaarde, om ccn vrij-entrc e te 
verkrijge n (die 30 gulden waard was), terwij l zijn werk minstens 
200 gulden vertegenwoordigde. j  was tegenwoordig bij  de 
opening en de sluiting. 

Agostini, een hupsch Corsikaan. had het lumineus idee ge-
vormd, deze e e cn Uitvoerhandel-tentoon-
stelling"  op te richten, waartoe hij , zeer  oordeelkundig, den 
schatrijken, wetenschap- en kunstlievenden n Tex het 
eerst in den arm nam. p werd dc hulp ingeroepen van 
de r van , voorzitter  »de heer  Cordes". r 
den degelijken invloed van deze beiden machten, had 't plan het 
noodige cachet, waarbij  de trot s op de ko lon iën een hoofdrol 
speelde. Niettemin werd de tentoonstelling bij  slot van reke-
ning uitgebreid tot een kunst-industricele. Was dit vroeger 
geschied, dan zou de deelneming op dit reusachtig gebied nog 
grooter  geweest zijn. e grond, benoodigd voor  de onderne-
ming, groot 8 bunder, werd al dadelijk gratis afgestaan. t 
was dus al zeer  gemakkelijk; maar  hoe nu aan het gebouw 
te komen? c Sociéte"  industriell c e wilde het noodige 
geld geven, omdat zij  voorzag, dat er  iets te verdienen zou 
zijn . Evenwel zou cr  zonder  den Belgischen bouwmeester 
Tasson geen gebouw geweest zijn. t plan daarvan was eerst 
goed, maar  later  werd de goede vorm bedorven door  al de 
uitbouwen. Om een idee te geven van de opbrengst zij  ver-
meld, dat alleen de grond- en muuroppervlakt e 41' , millioen 
gulden in den zak der  ondernemers bracht, en dat daarmede 
alle kosten gedekt waren. A l dadelijk begon men dus zuivere 
winst te incasseeren in den vorm van entree's, die ƒ 8 0 0 , 0 00 
hebben opgebracht. Onder deze som is begrepen de entree van 
80,000 arbeiders a 25 cents per  persoon. c onderneming 
heeft 22 a 23  gerendeerd, voorwaar  een niet alledaagsch 
winstje! Een aardigheid, aan het terrein van de tentoon-
stelling verbonden , citeert spreker  als volgt. j  zat namelijk 
met vrouw cn kin d op zekeren dag naast ccn boer  en boerin; 
de laatste vorstelijk getooid met juweelen. e boer  verhaalde 
hem, dat hij  twee jaar  geleden op dezen grond nog zelf zijn 
koetjes melkte, terwij l zijn famili e op hetzelfde terrein 75 jaar 
had gekarreweid. 

En nu (na deze afdwalingen) terugkomende op de tentoon-
stellingsgebouwen, werd medegedeeld, dat de ingenieur  Tas-
son den eersten ijzeren paal, dien hij  boven op den grond 
wilde plaatsen, weldra in den grond zag zakken. Er  moest dus 
geheid worden. Op de plaats, waar p exposeerde, zijn 
zelfs extra paaltjes geslagen, daar  die exposant 20,000 pd. aan-
voerde. e constructie van het gebouw was overigens zoo 
"leuk "  mogelijk, daar  zij  bestond uit stijlen, gekoppelde liggers, 
zink , plankjes cn ruiten . En dan te weten, dat voor  een siga-
renpaleisje ƒ 2 5 00 aan plaatsgeld moest betaald worden. Aan 
het gebouw moest een grootsche ingang zijn . cn het ging toch 
niet aan deze voor  rekening van dc inzenders temaken: alzoo 
werd in den zak getast en  100,000 besteed voor  dc lieflijk e 
olifantjes met torentjes, papieren monumentale trappen enz. 

t inwendige werd geheel aan het »bon vouloir "  der  inzenders 
overgelaten. N u, het moet gezegd worden, dat verschillende 
landen hun afdeelingen eigenaardig en goed versierd hebben. 

e Nederlandsche afdeeling had wel erg lcclijk c vormen, maar 
daarentegen had e alles met prachtige tapijten behangen. 

e afdeeling heeft den meest weldadigcn indru k op spreker  ge-
maakt; men gevoelde zich daar  op zijn gemak, door  de rust 
en de warmte, die uitstraalde van al die zachte cn fijne patro-
nen, huiselijke en prachtige voorwerpen. Be lg ië maakte een 
coupole van vloeipapier. t geheel maakte een keurigen in-
druk , behalve wanneer  het regende, want het lekte overal als 
een mandje. Frankrij k bracht pleistcrgroepen aan, alsmede 
een vorstelijk paviljoen met een prachti g  Een 
en ander  was voor  Frankrij k wel niets bijzonders, daar' t reeds 
bij  vorige gelegenheden had dienst gedaan, maar  voor  Neder-
land was 't een nieuwtje. n de Nederlandsche afdeeling 
stonden de goederen letterlij k op elkaar  gepakt, als gevolg 
van de groote uitbreidingen. r  kwamen ook kapitale 
afwijkingen aan 't licht : de etalage van zeep o. a. was niet zoo 
duur  als andere plaatsruimte. n kwamen de Neder-
landsche inzendingen niet zoo mooi uit als het geval zou ge-
weest zijn bij  een ruimer e plaatsing. 

Al s men de grootsche or iën ta l e ingang van het gebouw was 
binnengetreden (die pleisterboel heeft zich in weer  en wind 
tamelij k goed gehouden), was de eerste inzending die men tc 
zien kreeg: guano ofte wel vogelp... en aan de andere zijde: 
lijsten en spiegels, — voorzeker  een goed contrast! 

Nederland is over  't geheel het eenige rijk , dat zich trouw 
aan de bedoeling heeft gehouden, daar  het, behalve een rijk e 
bijdrag e op industrieel gebied, ieder  heeft getroffen door  de 
schoone architectuur  van het koloniale gebouw (al moge het 
daarin tentoongestelde uit een bouwkundig oogpunt weinig 
aandacht trekken). 

e tentoonstelling heeft haar  succes echter  hoofdzakelijk te 
danken aan de pers. e n der  Aard e heeft men op 
alle wijzen gecoiffeerd, o. a. door  haar  een gebouwtje van ƒ 4 0 00 
cadeau te doen. e dubbeltjes zijn er  echter  voldoende weder 

. E . 

uitgekomen. e dit zij , een feit is 't , dat er, behalve dc 
nieuwsgierigen, wel 10,000 zullen zijn , die er  wat van hebben 
meegenomen. 

Ontzaglij k veel tc leeren was cr  ook op het gebied van 
aanschouwelijk onderwijs. Tabak telen bijv . zag men daar 
in alle bijzonderheden. Enkele gemeenten zonden er  alles 
heen. Parij s cn Amsterdam hadden ieder  hun eigen gebouwtje. 
Alles hing daar  tegen buitenmuren, hetgeen vooral voor  tee-
keningen verkeerd is. Parij s heeft ontegenzeglijk den eere-
palm behaald, o. a. op het gebied der  ambachtsscholen. Ver-
gelijk t men echter  het Parijschc zielental van 2,000.000 met 
het Amsterdamsche van 400,000, dan valt de reden van dit 
onderscheid in 'toog. 

Vooral onderscheidde zich: les arts dccoratifs. welk werk 
de jeugd voortbracht als resultaat van het primair e en kunst-
industrieel onderwijs. 

d is degelijk vertegenwoordigd geweest. -
gen zooals die van p maken een solieder  indru k dan de 
inzendingen van meubelen, bronzen enz. En vergeleek men 
de e bij  de Fransche meubelen, dan waren dc eersten 
goedkoop cn soliede en dc laatsten belachelijk duur  cn onsoliede. 
Een voorbeeld van prijzen: spreker  informeerde naar  een kastje 
in de Fransche afdeeling; men vroeg hem 3600 francs, terwij l 
men voor  een dergelijk kastje in de e afdeeling 600 
mark vroeg! 

Wanneer  men Belg ië heeft gezien, moeten we erkennen: wij 
kunnen geen brons gieten zooals de Belgen. c Compagnie 
des Bronzes heeft o. a. een geestig teekenaar  niet 1S00 francs 
inkomen (in 't geheel heeft zij  40 teekenaars). e teekenaar 
vertelde mij , dat hij  zijn ontwerpen altij d zonder  boeken moest 
maken. t zou ook bij  ons het geval moeten zijn. Waarom 
zouden wij  niet evengoed iets fraais kunnen leveren en dan 
ook goede prijzen bedingen? e Belgen hebben de eer  der  ten-
toonstelling, daar  zij  haar  hebben gemaakt. c Franschen 
wilden wel meedoen, onder  voorwaarde dat men ƒ 1 0 0 , 0 00 aan 
voorwerpen, als prijzen voor  de loterij , in hun afdeeling zou 
aanknopen, waartegen zij  200,000 'loten zouden nemen. Aldu s 
is geschied! 

n de e afdeeling waren ook tal van prachtige, maar 
vooral kostbare zaken. Een tafel van malachiet ;\  3000 en 
een manteltje van pels a  3500 geven daarvan een klein denk-
beeld. — Pcrzie, China en Japan waren sierlij k en uitmuntend 
vertegenwoordigd. 

Een zeker  schrijver  in De Tijdspiegelvertelt ons, dat wij  uit 
die landen ons ornement moeten stelen! Wi e zal zich daaraan 
storen? Wi e zou willen beweren, dat dergelijke ornementen op 
onzen bodem en onder  onzen grijzen hemel passen ? Niemand in 
het vak! Owen Jones mag ons niet ten voorbeeld strekken. e 
sier  moeten wij  ontleenen aan onzen plantengroei, gevoegd bij 
die, welke kon ontleend worden aan de vorstelijk e e 
Afdeeling van Nederland, die inet zijn 8,000,000 Javaantjes veel 
kan doen. Er  waren overigens veel voorwerpen, die op deze 
tentoonstelling niet pasten. e kunnen verwarmingstoestel-
len en bedpannen op een koloniale tentoonstelling aange-
nomen worden? s dit omdat men in de ko lon iën gewend is 
aan een temperatuur  van 80 graden? 

Voort s dient nog lof gebracht voor  Tasson's schoone ver-
lichtin g der  schilderijzalen, en aan d v. d. n voor  zijn 
welgeslaagde, keuri g geordende retrospectieve tentoonstelling, 
waar  de Prince of Wales, lord n en zoovele anderen 
iets prachtigs en leerrijk s te zien geven. e laatste tentoon-
stelling blijf t tot het laatst van r  geopend. 

Ook de bakkeri j e Voorzorg op het terrein heeft zich goed 
gekweten, daar  zij  1,800,000 krentenbroodjes en dc noodige 
krakelingen leverde. e Bouwkunst heeft niet zooveel gepro-
duceerd, j a was allerellendigst vertegenwoordigd door  15 in-
zenders, die alles lieten photografeeren. N.B. het programma 
cischtc alleen ^teekeningen" van na het jaar  1880! 

Onze j  tot Bevordering der  Bouwkunst heeft 
slechts enkele potjes en pannetjes geëxposeerd. t is een 
nietige cn ongelukkige keuze! Waarom niet dc bekroonde 
ontwerpen tentoongesteld? Wi j  hopen, dat dit onderwerp bij 
een andere gelegenheid beter  door  haar  begrepen moge worden. 
Voortaan dienen wij  tc zorgen voor  meer  artistieke voorwer-
pen, vooral nu wij  een geduchte les gehad hebben over  de 
wijze, waarop een land kan woekeren met hetgeen het te aan-
schouwen kan geven. Wi j  moeten dus oppassen, dat ons het 
volkselement niet meer  door  vreemden worde ontnomen; zor-
gen dat onze bronnen rijke r  gaan vloeien, en dat wij  niet meer 
overvleugeld worden door  buitenlandsche intriges. 

t de tentoonstelling veel goeds heeft teweeggebracht, 
daarvan getuige de leegte, die cr  na het afsterven der  chaotische 
international e beweging bij  velen is ontstaan, waarbij  wc ge-
lukki g zijn te kunnen constateeren, dat de , 

e en Uitvoerhandel-tentoonstelling van het jaar  1883 
Amsterdam tot een wereldstad heeft verheven. 

c spreker  werd luide toegejuicht en ontving bij  monde van 
den Voorzitter  den dank der  Vergadering. 

. 
Aan des Opmerker's geachte

c beste zetters krijge n in den regel het meest op hun re-
kening, en zijn altij d bereid te verbeteren wat zij  misdreven. 

g ik u eenige correctie verzoeken in het even uitvoerig als 
trouw verslag, over  mijn e «causer ie"  ter e Af -
deeling den  November  j. l . voorgedragen, en opgenomen in 
uw N" . 47 van 24 November? ik heb mij  te buiten gegaan 
in het bezigen van een paar  vreemde woorden, die hier  en daar 
niet goed zijn opgevangen — of gezet —. 

e eene letterkundige (die der ) laat mij  o. a. 
praten van sung, de andere heksenmeester  van snoek home (?). 

e heeren hebben het mis. e lezer  gelieve voor  hen te 
verbeteren alsof cr  stond: snug home, dat wil zeggen, volgens 
mijn e dictionnaire, een gemakkelijk, lief, stil , zelfs lekker huis, 
woning, verblijf , haardstede en zelfs vaderland. n dc keuze 
nog ruimer ? 

Uw geachte cn talentvolle verslaggever  laat mijn Fransch-
man iets onduidelijk s zeggen, waar  hij  spreekt van spiltrappen 
en des cas-caus. Bij  voorkeur  leze men hier  eenvoudig des 
casse cou of huisbrekers. Over  nog andere zet/outjes stap ik 
graag heen! 

s mij n dank en verplichtend: uw dienaar-vriend 

Amsterdam, 25 November  1883. J. . . 

F t vraagtceken, in het bedoelde verslag achter  het 
woord snock-home geplaatst, zal den heer n het bewijs 
geven, dat deze uitdrukkin g niet aan het oog van den corrc:to r 
ontsnapt was. 

E . 
 Gemeenteraad heeft het h 

Bestuur  gemachtigd, zich van deskundige voorlichtin g tc voor-
zien bij  dc beoordeeling van de plans van den heer a Sic-
cama tot aanleg van een zeehaven te Scheveningen. Voorts 
heeft de d met bijn a algemeene stemmen besloten den heer 
Siccama de gevraagde  750,000 toe te zeggen, indien zijn plan 
wordt goedgekeurd en behoudens nader  vast te stellen voor-
waarden. 

 Op de prijsvraa g der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, waarbij  een schetsplan werd gevraagd 
voor  een Gebouw voor  Permanente Tentoonstelling van Bouw-
artikelen enz., zijn 37 antwoorden ingekomen. e Commissie 
van beoordeeling bestaat uit het Bestuur  en de heeren . Gos-
schalk, E. Gugcl, P. F. , J. . , J. Verheul 

. en . P. Vogel, door  de medewerkers aan de prijsvraa g 
gekozen. e plans zullen Zaterdag en Zondag, den 1 en 2 

, van 11 tot 3 ' 2 uren tentoongesteld worden in een 
der lokalen van het Gebouw van den Werkenden Stand op den 

l alhier. 

— Ter  Gunne &  Plantcnga's e Scheurkalender", 
voor  het jaar  18S4. is weer  verschenen. s sinds eenige 
jaren mocht deze scheurkalender  zich verheugen in een onge-
kend succes, wegens dc duidelijkhei d der  cijfer s en de prac-
tische inrichtin g voor  kantoren. e prij s is 60 cents. 

— Wi j  vestigen dc aandacht van heeren bouwkundigen op dc 
pas verschenen geï l lus t reerde Prijscourant van electrische toe-
stellen, tclephonen, huis- en hotel-telegrafen, brandsignalen, 
toestellen voor  medisch gebruik, enz. enz., van de firm a -
bink . Van Bork &  Co., Spui 3. te Amsterdam. «Geïl lustreerd" , 
is zij  de eerste cn totheden dc eenige; zij  geeft eene volledige 
keus voor  electrische toestellen. c firma  staat voor  al' t door 
haar  geleverde onvoorwaardelijk in. Een aantal attesten, van 
verschillende firma's, aan de Prijscourant toegevoegd, leveren 
het bewijs, dat de door  de firma . Van ilor k &  Co. 
geleverde toestellen aan alle vereischten voldoen en zij  gerust 
met de buitenlandsche nijverheid kan concurrceren. 

— Aflevering 11 van De  uitgave van J.  Broese 
te Utrecht, bevat: 

Een een ander  betreffende de luchtscheepvaart (met fig.). — 
Zilverbekjes. — Een vol ière in een aquarium (met fig.). — e 
calorische gaslamp van l (met fig.). — s over  kachels 
(met fig.). — Seintoestel tot het doen van nacht- cn mistscinen 
uit het internationaal seinboek, tevens dienstig tot optische 
telegraphic, van C. Vreede, luitenant-ter-zee ie klasse (met fig.) — 

e woningen op de Amsterdamsche tentoonstelling (met 
fig.). — t Goudborstje. — e brug tusschen New-York en 
Brookly n (met fig.). — Vaderlandsche druipsteencn. — c groote 
dynamo-elcctrischc machine van J. E. . Gordon (met fig.).— 
Natuurkundig e proeven met eenvoudige toestellen (zwaartepunt) 
(met fig.). — e berichten. — Telefonie en telegraphic — 
Eene wormen-kweekerij. — Een alligator-kweekerij . — n 
en kort e technische mededeelingen. — Nieuwe sympathetische 
inkt . — Correspondentie. 



E . . 1883. 

(A. et A.) E G OE N 
V O O T  V A N E J T O T 

G . 
Toen wij  ons hedenmorgen begaven naar  het bovenzaaltje 

in het Gebouw van dc j  voor  den Werkenden 
Stand op den l wachtte ons een aangename 
verrassing. 

Was het reeds bij  de door  ons georganiseerde Tentoonstel-
lin g van stationsontwerpen gebleken, dat het gehalte van de 
producten der  jongere bouwkunstenaars gaandeweg belangrijk 
verbetert, ook bij  deze Tentoonstelling mochten wij  dezelfde 
verblijdende opmerking maken. Niet dat daarom alle 37 ont-
werpen meesterstukken genoemd kunnen worden, dat zij  verre, 
doch de wijze van teekenen en de toepassing der  stijlvormen 
bij  enkelen geven blij k van meer  studie en zaakkennis, dan 
voorheen. Zelfs een der  veteranen der j  moest 
dan ook bij  het beschouwen van het tentoongestelde erken-
nen, dat sinds jaren een dergelijke tentoonstelling in den 
boezem der j  niet had plaats gevonden. 

k voor  schier  alle ontwerpen is het streven 
naar  het pittoreske door  het aanwenden van berg- en baksteen-
bouw. e vormen der  16e en 17e eeuw zijn met voorliefde 
bestudeerd, doch blijkbaa r  hebben de meesten meer  uit -
sche bronnen geput, dan wel studie gemaakt van de -
sche vormen uit dien tijd . t Skizsenbuch vooral was een 
welkome steun voor  velen. Wi j  merkten o. a. enkele ontwer-
pen op, die er  genoegzaam geheel aan ontleend zijn, bijv . Bra-
mantt' en dat, gemerkt met een cirkel en schuine lijn . 

Wat de manier  van teekenen betreft, is het schetsen op zeer 
verschillende wijze door  de inzenders opgevat. Terwij l sommi-
gen zich bepaald hebben tot enkel potlood- of inktlijne n met 
zeer  weinig arceering, hebben anderen hunne facades geheel 
als penteckeningen behandeld. Goed in kleuren gewasschen 
teekeningen waren er  slechts enkele. Wi j  noemen o. a. het 
ontwerp, ingezonden onder  het motto  non verba. Onder 
de in e ink t gewasschen teekeningen noemen wij 
in het bijzonder  den zijgevel onder  het motto  (in 
schrijfletters) . Ook Bramante is handig gedaan. Van de pot-
loodschetsen noemen wij  Sinter-C/aas, dat een zeer  vaste 
hand verraadt. 

Ter tafel was aanwezig het navolgende stuk: 
e ondergeteekenden, leden der  Jury tot beoordeeling der 

«ontwerpen van de 37 inzenders, verklaren dat met algemeene 
« s t e m m en in hunne zittin g van den sgsten November  1883 is 
« b e s l o t e n, geen dezer  ontwerpen op de prijsvraa g te bekronen 
»met de uitgeloofde medaille en het getuigschrift der -
« s c h a p p i j, maar  dat bij  meerderheid van stemmen is vastge-
«s te ld. dat de ontwerpers der  n°. 7 {Tule, Ce/er el Jucuiule), 
»n°. 15  non verba), n°. 24 (Santa Ft<), n°. 27 {Bramante) 
«en n" . 31 {cirkel met een schuine lijn) worden uitgenoodigd 
«tot een tweeden onderlingen wedstrijd , op voorwaarde, dat zij 
«hunne anonymiteit bewaren, dat zij  niet van het hoofddenk-
«bee ld. in hun ontwerp neergelegd, afwijken en zij  genoegen 
«nemen met de nader  bekend te maken bepalingen. 

e Jury blijf t permanent." 
Wi j  zijn benieuwd, wie uit dezen nieuwen wedstrijd als over-

winnaar  te voorschijn zal treden. 
Beschouwen wij  thans de voornaamste ontwerpen eenigszins 

nader, aanvangende met de  uitverkorenen. Wi j  bepalen ons 
tot de uiterlijk e vormen, daar  deze onzen lezers het meeste 
belang inboezemen en wij  voor  het beschouwen der  platte-
gronden in te veel bijzonderheden zouden moeten treden. 

Tule, Celer et fut unite is zeker  uitsluitend wegens verdien-
sten der  indecling de eer  eener  nadere concurrentie waardig 
gekeurd. e uiterlijk e vormen toch zijn een niet zeer  homo-
geen mengsel van e en klassieke motieven, in 
een tamelijk zwakke aquarel weergegeven. 

 nou verba. t ontwerp behoort ongetwijfeld tot de 
schoonste, die inkwamen. e vormen zijn die van het gebouw 
der j  voor  den Werkenden Stand en indien wij  niet 
vreesden een onbescheidenheid te begaan, zou het ons licht 
vallen uit de manier  van teekenen den vervaardiger  te her-
kennen. e twee ingezonden gevels, de een in delicate tinten, 
de andere in lijnen , zijn meesterlijk van behandeling. Bijeen 
eventueele uitvoering zou de ontwerper  zeker  de ietwat te 
rijk e versiering wat matigen. Voor  het beschikbare kapitaal 
is dit ontwerp voorzeker  niet te verwezenlijken. 

Santa Fi, Onder  dit motto tij n twee ontwerpen ingekomen; 
wij  vermoeden dat het ontwerp, met A gemerkt, door  de Jury 
zal bedoeld zijn. t is geheel in den geest van de werken 
van een onzer  meest bekende hedendaagsche Amsterdamsche 

architecten en waarschijnlij k van een zijner  é lèves afkomstig. 
c teekening heeft verdienste. 
Bramante. Zooals wij  boven zeiden, herinnert dit ontwerp 

aan een h prototype. Ook is overeenkomst met zekeren 
deurloozen gevel, indertij d in het k Orgaan als 
plaat opgenomen, niet te miskennen. t ontwerp is zeer  vlug 
geteekend en met bri o gewasschen. t het avant-corps aan 
een der  hoeken geplaatst is, komt ons minder  gelukkig voor, 
daar  het den indru k geeft, alsof het gebouw later  uitgebreid 
zal moeten worden. 

(Cirkel met een schuine lijn). e facade is in de vormen 
der e e behandeld en goed van teekening, 
doch wat flets van kleur . Enkele onderdeden verraden een 
familietre k met het uit het Skizzenbuch bekende slot -
melshain. 

Onder  de schoonste der  niet tot de besloten prijsvraa g toe-
gelaten ontwerpen, noemen wij  in de eerste plaats
(met schrijllettcrs) . Beide onder  dit motto ingezonden gevels 
zijn met virtuositei t gepenseeld en verraden een grondige studie, 
zoowel van de e e als den 17'"  eeuwschen 
baksteenbouw. Te betreuren is het, dat dit ontwerp niet tot 
een nadere prijsvraa g is toegelaten. 

n de tweede plaats noemen wij  de beide gevels onder  het 
motto Salve. Zi j  geven blij k van veel talent en moge ook een 
streng stylist zich ergeren aan het dooreenhaspelen van ver-
schillende stijlperiodes, het komt ons toch voor, dat een niet 
onbehaaglijk, hoewel wat onrustig effect verkregen is. 

 is in te harde tinten behandeld. waardoor  het wel de 
aandacht trekt , doch bij  nadere beschouwing veel verliest. e 
stijlvormen zijn niet altij d begrepen. e topgevel o. a. is veel 
te zwaar. 

 (in drukletters) geeft een ontwerp te zien in oud-
e vormen, zeer  goed in O. . ink t gewasschen en be-

haaglijk van ontwerp. Ook Hope is een verdienstelijk ontwerp 
in ] geest; misschien is het wat te somber 
gewasschen. 

Sinter Claas is een ontwerp, dat, qua teekening, onmisken-
baar  verdienste bezit, doch stijlvormen vertoont, die te vreemd 
cn gezocht zijn , om tc kunnen voldoen. Zoowel Fransche, 

e als Engelsche motieven zijn broederlij k naast elkander 
geplaatst, wat natuurlij k schadelijk op de eenheid werkt . 

 is wat dor  van teekening, doch als ontwerp wel 
geslaagd. Een eenvoudige berg- en baksteenbouw werd door 
den ontwerper  gekozen. 

Tot oefening verraadt een leerling der e school. e 
gevel is zonder  pretensie, met smaak geteekend en goed van 
verhoudingen. 

 A" . /..  geeft een zeer  eenvoudigen, doch goed gedachten 
gevel te zien, rustig in potlood geteekend. 

1842 zou ongetwijfeld verdienste hebben gehad, wanneer  de 
twee erkers niet zoo wonderlij k tegen den gevel aangeplakt 
waren en de ingang wat fraaier  van vorm was. 

Clytliia is te beschouwen als een mislukte poging om het 
klassieke met het e tc vereenigen. e gevel 
is dor  in kleur  behandeld. 

Concurrentie geeft een rustigen gevel, waarvan het alleen 
te betreuren is, dat de ramen in verhouding tot de dammen 
wat smal zijn. 

Debut. s dit ontwerp wezenlijk een debuut, dan belooft het 
veel in de toekomst voor  den jeugdigen vervaardiger. 

 geeft variation op s , doch niet 
zeer  smakelijk voorgesteld, tc zien. 

e overige ontwerpen zijn te zwak, dan dat wij  de vervaar-
digers door  het maken van bemerkingen zouden willen ont-
moedigen. Wi j  twijfelen niet of ieder  zal door  vergelijkin g wel 
zijn gebreken leeren kennen. Zelfs onder  deze laatsten zijn er 
enkele, die blij k geven van goeden wil en ernstig streven. 

Aan de verplichting , den ontwerpers opgelegd om «zonder 
ingrijpend e veranderingen"  het gebouw eventueel te kunnen 
verbouwen tot dri e woonhuizen, hebben de vervaardigers der 
beste ontwerpen zich over  het algemeen niet gehouden. t 
was dan ook een onbegonnen zaak, om een monumentaal ge-
bouw op deze voorwaarde te ontwerpen. 

Bij  geen der  uitmuntende ontwerpen is rekening gehouden 
met de beschikbaar  gestelde bouwsom en de fantasie heeft 
hier  en daar  wel eens parten gespeeld, 't s echter  mo-
gelijk , dat de goede wil van tal van handelaars in bouwma-
terialen en andere belanghebbenden in het ontbrekende zal 
voorzien. 

Wi j  eindigen met den wensch, dat het gebouw een sieraad 
van Amsterdam moge worden. 

Pr i jsopgaaf wordt gevraagd van 

 stuks N 
voor  de waterleiding der  gemeente A r n h e m . 

Aanbiedingen met teekeningen op schaal 
van minstens 1 a 10, opgaat'  van kosten, 
tjj d van levering enz. worden vóór 15 -
cember  1SS3 franco ingewacht aan den Bur -
gemeester. 

n Privaattoraien. 
Word t pr i jsopgaaf gevraagd van 1000 

N -
V A A T T O N N E N met -

die een catalogus verlangen der -
E  nagelaten door 

den r  T . V A N , A r c h i t e c t . „ 
te G r o n i n g e n, waarvan de v e r k o o p i n g1 . Aanbiedingen en modeltonncn wor-
in de eerst.'  helft van r  a. s. z a l ' t l o n v ( 5 o r 1 5 r  a, s. ingewacht ten 
worden gehouden, worden verzocht hun adres Stadhuizo te Utrecht, Bureau-geineentereini-
per briefkaar t in te zenden aan den ver- £»'(? n zjj n aldaar  te verkrijge n 
kooper  te Groningen. tusschen 10 en l l ' i uur , des voormiddags. 

e kan dat onderwjjs geheel 
volledig worden aangevuld door  het bjjwonen 
der avondlessen in het - en Orna-
mentteekenen en Boetseeren aan de 
Akadeinie van Beeldende n aldaar. 

Brieven onder r  franco intezendeii 
aan het bureau van » /> Opmerker", -
koningenstruat N°. 28 te Arnhem, alwaar 
tevens inforniatié n te bekomen zjjn . 

n vraagt T E F nabij  Arnhem of 
Oosterbeek of in de omstreken dier  plaatsen: 

bevattende 7 s zoo groote als kleine, 
n en Zolder. 

Aanbiedingen met omschrjjving, grootte 
der a en van den Tuin , tjj d van aan-
vaarding, konpprjjs , enz., worden ingewacht 
bij  den Architect V A N , -
merstraat . '*  Gravenhage. 

e van Financiën. 

e ONTVANGE n E
N te  zal op 

Saterdag den 22 r  1883. des middags 
te 12 uren, te zjjnen kantore aldaar, in het 
openbaar 

: 
a. Bestek No. 4. 

 slechten van een deel van 
Bastion V te , het dem-
pen van een deel der  gracht 
benoorden dat Bastion en van 
de k bij  de Groote , 
het aanleggen van aardebanen 
en het verleggen van den uitri t 
naar  Groningen. 

//. Bestek No. 5. 
t slechten van een deel van 

de vestingwallen tusschen den 
uitri t naar  Groningen en de 
voormalige t te -
zjj  len het maken van een aarde-
baan. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, voor  elk bestek afzonderljj k en in 

. 
Voor  het vervoer  van den overtolligen 

grond wordt tot i 1880 tjj d gegeven. 
e bestekken liggen van ai'  10 r 

18811 ter  inzage aan de kantoren der -
stratie en n te  Gronin-
gen, Winschoten en te Appingedam en zjj n 
van dien dag af aan laatstgemeld kantoor 
tegen betaling van / 1 per  exemplaar  te be-
komen. 

e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 
Vrjjda g den 21 r , des namid-
dags te 2 uren. 

Nadere inlichtingen te bekomen bjj  den 
r  voor  de ontmanteling der  Vestin-

gen te Arnhem en de Opzichters G. S te 1 
Groningen en J . G te  j 

, 
levert prim a kwalitei t grove E 

- en E , tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Er biedt zich aan een ervaren -
TE  en . e getuig-
schriften staan ten dienste. Brieven onder 
letter  J . . Z . , Bureau Opmerker, Arnhem. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare geliouwen, ge-

Btichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

te . 
n van bovengenoemd Genoot-

schap wenschen over  te gaan tot het aan-
stellen van een 

, 
om tegen Augustus 1884 in functie te treden. 

e aan deze betrekking verbonden jaar-
wedde bedraagt ƒ 1 5 00 en vrjj e woning, of 
wel eene tegemoetkoming daarvoor  van f 800 
'sjaars. 

Zj j  die wenschen in aanmerking te komen 
worden uitgenoodigd om hiervan vóór 15 
Januari e. k. schriftelij k :uin den 2'° onder-
geteekende kennis te geven. 

 van het Genootschap voornoemd, 

T V A N . 

. . A. , 
Secretaris. 

 Gttemw, 
6tgah>.

 T

Van der JJinden &  Co. 
CSalv. op 

L O O N l 
 t. 

Zuinigheids- |Niet aan^ieii -
 de en roestwo-) rende Verven 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Vertegenwoordiger  der  Ceramiek- en 

Cementtegelfabriek 

Verders specialiteit in: 
n - en Fabrieksramen. 
n en n . 

Zweedscho . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjke r  en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

Op g 18 r  1883, des middags 
12 uur , zal door n n der 

 bjj  E. -
G te  onder  nadere 

appobatie, in 't openbaar  worden aanbesteed 
het maken van: 

Bestek n". 5: 17 duikers, 
 n°. 6: 2 sluiswachterswo-

ningen, 
» n". 7: 2 brugwachterswo-

ningen. 
e aanbesteding zal geschieden bjj  enkele 

inschrjjving . 
e gadingniakcndcn kunnen van de be-

grooting van kosten van voorschreven werken 
kennis nemen bjj  den r  der -
schappij  ï s Halen , waar  tevens nadere infor -
maties kunnen worden aangevraagd en de 
bestekken, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per 
exemplaar, te bekomen zjjn . 

e bestekken liggen ter  lezing in de lo-
gementen van: . V A N T A  te

G te Coevorden, V A N N 
te Nieuw-Amsterdam, S te Hooge-
veen,  tc Stadskanaal en S 

(te
Aanwjj s zal gedaan worden op Zaterdag 

15 r  en g 17 , 
telkens te beginnen te Coevorden, des mor-
gens 9 uur. 

 VAN 

. Beltweg . 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k S0, Amsterdam, of bjj  den r 

. G. . , Beekstraat F. « 2, te Arnhem. 

 W.



(in verschillende kleuren) 
Sedert 1835 gevestigd te Zeist. Bekroond met diverse s 

1868.

1879.

1881.

2J,», 3ir°  4dr i

, N en Stalen 
N 

- en , enz. 

s &  Fabriekanten 
Berlijn . . . Weenen 

vertegenwoordiger  voor  Nederland 

3

v, r>E T Sc O., 
Oostzeedijk 24S,

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zijne inrichtin g voor m i , . „ , . „ „ , „ , . 
nzonder t vnn* . e reproductie van 

. 

bgzonder  geschikt voor d 
Plant, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravure», ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne M I T I ' - O I  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen niet proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . (i.  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Ph* t» l l t l i«graph ie , zonder 
prijsverhooging voor de bestellers. 

Q-_ J" . . 

. 
e  der  Gemeente
 zal Vrijdag 7 r  1883, 's namid-

dags 2 uur , in het openbaar  ten Gemeente-
huize 

t leveren en leggen v an cemen-
ten r i o le n door  den Noorde l i j  k en 
Para l lo lweg, onder het Spoor-
weg te r re in, en ve rder tot i n 
d en bestaanden d u i k er bi j  den 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

Centraalverwarming & Ventilatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Construction voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

BECKER & IDII, -

n en Stooinlieijei, 
T E P en T E . 

-

(ieldersch-Ovt'i'ijselsclie 

op Zaterdag den 22 r 1883, dei mid-
dags tun twaalf ure, in de Sociëteit »

 0]> dun Zonnebrink te
 van: 

Bestek N' . 24. 
n van Spoorbaan en Wissels 

enz. ten behoeve van de -
spoorwegen van o naar 
Enschedé en van Boekeloo naar 

. 
Bestek N" . 25. 

Oebouwen en n op de 
Stations , Enschedé, 
Neede en Winterswijk , in vier 
perceelen. 

e inschrjjvingsbiljette n moeten uiterljj k 
ión uur  voYir de besteding vrachtvrj j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der  perceelen 
van Bestek N " . SS kan afzonderljj k worden 
ingeschreven en moet een afzonderlijk in-
schrüvingsbil jet worden ingeleverd. 

n verstrekt het bureau der -
schappij  tu Winterswijk, alwaar tevens de be-
stukken met bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van 

/ — voor  bestek N " . 24 
» 2.50 » o N«. 25 

verkrijgbaa r  zjjn . 

Winterswijk, den 28 November  1883. 

B j j P . A Q U J J C T , te A r n h e m , is verschenen de „ e n d e afkerin g van" "  .  > "  "jruuvui,  is verscnenen de tiende aflevering i 

Geschiedenis van de n 
mm m

n der  Architect uur, 

, 

-
en andere 

N 
voor , , 

S S enz. 

, 

Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de  School, te

 ̂ k t e « « u r en en 6 staalgravuren. 
Tweede, veel vermeerderde en bijgewerkte drnk . 

e u i tgave geschiedt b i j  i n teeken ing i n 12 a f lever ingen a ƒ 1 . 7 5. 

. , 

S , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

Gedrukt bjj  0. W. van der  Wiel &  O., te Arnhem. 

E G N' . G

r  F. W. V A N T TC,/. 
Bureau der e van Architectur a et Amicitia : , 

C. B. S S en A. W. . 
Stukken voor  het Oenootschap, de e betredende, te adresseeren 

aan den r  C. B. 'S , Prinsengracht 851 le Amster-
dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r . G. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentiün aan het Bureau van  Opmerker, 

l N«. 28 te Arnhem. 

T per  maanden of wel zes gulden per  jaar  bij 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag; voor  het buitenland 

f 7.50 en ü f  bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en

1 cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
1 Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
j ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

. 
t nieuwe Genoolschapsjaar  vangt aan met  Januari  Zi j , die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopendc jaar  van dc betaling der  contributi e 

vrijgesteld, en ontvangen de tot  Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt  die voor  buitenleden

per jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks De Opmerker, terwij l voor het overige naar de wet wordt verwe-

zen, die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt. 

N V A N T . 

n n wordt bericht: 

 dat de  Vergadering zal plaats hebben den 
r a. s. in n Stroucken. 

e agenda voor  deze vergadering is: 
a. n van het Bestuur. 
b. Ballotage van voorgestelde . 
c. Verkiezing van een Bestuurder  voor  de vacature, 

ontstaan door het bedanken van den heer  W. Wilkens. 
d. Bijdrage en kunstbeschouwing, te geven door  den 

heer F. J. Bremmer . 

2"  dat tot Buitengewoon Eerelid van het Genoot-
schap is benoemd Z. E. de r van Binnenland-
sche Zaken . J. , die deze benoeming 
welwillend heeft aanvaard. 

 dat de dag van inzending der  antwoorden op de 
prijsvraag van „Een gevel voor een woonhuis"  is de 

d e r  a. s. 

e vervaardigers der  ontwerpen , ingezonden op de 
prijsvraag van een Spoorwegstation, onder de motto's 
„Studie" , "  en . P. S.", worden ver-
zocht den bij  het programma gevorderden gesloten 
naambrief bij  het Bestuur in te zenden. 

 het Bestuur, 

de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

(A. et A.) , OO N E . 
E E N E . 

J o

. 
t druk t gedachte uit" , schreven wij  vroeger, 

doch hadden daaraan duidelijkheidshalve moeten toevoe-
gen : en die gedachte moet zijn die, welke bij  het schep-
pen van eenig kunstwerk heeft voorgezeten. Elke lijn , 
elke figuur , elke kleur of toon moet in zich de be-
zielende gedachte dragen , die tot het leveren van dat 
werk de aansporing was. Van den beginne af, van 
de eerste grondlij n tot aan het laatste deel der  ver-
siering, moet dit blijken. t moet èn in hoofdvormen 
èn in onderdeden één samenhangenden zin vertoonen, 
dat gelijke, dat harmonische dus, aan een kunstwerk 
als hoogste eisch gesteld. 

En om dit nu te bereiken is boven alles noodig: 
zelfstandig denken en zelfstandig handelen. 

Zoolang wij  ons met het weergeven van de gedachte 
van anderen bezighouden, zoolang wij  onze talenten 
(soms) verbeuzelen met het — meer of minder  geluk-
kig — verwerken van de voortbrengselen van mannen 
die drie en meer eeuwen vóór ons geleefd en gedacht 
hebben — zoolang de architect meent „kunstenaar"  te 
zijn door het werken in een bepaalden „stijl "  — zoolang 
de bouwkunst voor hem alzoo niets meer  dan een 
eenvoudig „bedrijf "  is, een zekere handigheid in het 
rangschikken van gevonden vormen, zóólang is van 
ontwikkeling, ja, zelfs van beoefening van bouwkunst 
geen spraak. 

l talenten zijn reeds teniet geraakt, door het 
zich stompwerken in de vormen — d. i. de gedac/Ucn-
gang — van anderen! En hoe nutteloos bovendien, 
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daar  wij  het werk van den meester  toch niet kunnen 
verbeteren. Nabootsen is immers steeds (min of meer) 
gebrekkig weergeven! 

En al kon een geniaal talent, door  zich aan deze 
bezigheid op te offeren , iets leveren wat door  schoonheid 
van verhoudingen en toon ons oog een wijl e kon be-
hagen — voldoening schenken aan gemoed en geest 
kan het niet. 

Stijl — ziedaar  dus het woord, waarmee wij  de groot-
ste vijand van de ontwikkeling ook van de bouwkunst, 
aanduiden. 

t ons eens de sporen nagaan die, in gewone 
omstandigheden, tot het ontstaan van een „stijl "  (in den 
gewonen zin) aanleiding geven, en dan zien in hoeverre 
wij , als kunstenaars, in zulk een geborneerd stelsel 
mogen werken. 

Allereerst hebben wij  ons dan naar  den oorsprong 
van het menschel ijk denken te verplaatsen, te onder-
zoeken en na te gaan welke indrukken het gemoed 
van den mensch opvangt cn hoe zijn natuurlijk e nei-
ging tot vormen, scheppen, veranderen , voortbrengen , 
hem tot het scheppen van kunst hebben geleid. 

Al s vanzelf daagt dan onmiddellijk de gedachte op, 
dat de Natuur, waarin dc mensch leeft, zijn eenige en 
onfeilbare voorlichtster  is geweest. Niemand en niets 
anders dan die onbegrijpelijk e meesteres, die nu eens 
zacht cn lieflijk , dan weer  forsch en schijnbaar  onge-
bonden , de schoonste en verhevenste vormen, naast 
den meest idealen kleurengloed, met ongekende mild-
heid en onbeschrijflijk e varianten te aanschouwen geeft. 
Niets en niemand anders kan die heerlijke aansporing tot 
voortbrenging van kunst bij  den mensch hebben gevoed. 

e ontwikkeling van het verstand daarnaast, bracht 
den mensch in het voortbrengen steeds verder, enkelen 
zóóver, dat het ons onovertrefbaar  schijnt. Wij  willen 
toch hooger, kunnen niet, trachten dan althans even 
veel en even schoon te zijn als hij , die ons de hoogste 
toeschijnt, en.... stijl, school is gemaakt. 

Gebrek aan karakter  is dus de eerste grondslag tot 
het ontstaan van een vormcn-school of stijl . e kun-
stenaar  toch, die aanspraak wil maken op zelfstandig 
denken, die vóór alles zich zelf tot vraagbaak stelt 
alvorens te oordcelcn en te handelen, treedt niet in het 
werk van een ander. r  begonnen met iets te 
leveren wat aanvankelijk minder  schoon, minder  aan-
trekkelij k schijnt, dan het vrije , fiere, onafhankelijke 
karakter  ten offer  gebracht aan eenigen twijfelachti -
gen lof. 

Om als kunstenaar  dus het werk te beginnen, dient 
men vóór alles zich los te maken van de banden, die 
ons hechten aan, of verwarren met de denkbeelden 
of vormen , door  anderen het aanzijn gegeven. 

De practische nadeden — als wij  het eens zoo mogen 
noemen — welke bij  het afwijken van deze grondstel-
ling ontstaan, aanschouwen wij  gedurig. e jeugdige 
architect denkt niet, maar  plooit en schikt slechts wat 
hij  op zijn weg vindt en hem aangenaam toeschijnt. 
Wat is daarvan het noodzakelijk gevolg? Natuurlij k 
dat we sin cn tegenspraak in één werk aantreffen, of — 
om een meer  dagelijksche uitdrukkin g te bezigen — 
dat de vormen „niet bij  elkaar  behooren." 

Vreeselijke gewaarwording! e kunstenaar heeft zijn 
„zaken"  — als ware hij  pasteibakker  — niet goed 
aan elkaar  gemaakt 

r  er  zijn ook anderen! , die alles wat ze 
„aan elkaar"  maken zóó doen, dat er  niets op te zeggen 
is — zuiver in stijl ! s ja. 

Er zijn werkelijk mannen die door  kunstenaarsaanleg 
en nauwkeurige studie het zóóver hebben weten te 
brengen, dat ze ten slotte op talentvolle wijze in den 
een of anderen stijl kunnen werken. 

GEZA G OF ? 
Weder  een r  van n gevallen! 

t stuit mij  tegen de borst, den naam te noemen 
van hem, die den bewerker  der  ellendige verlenging 
van de Billiton-concessie op den Buitenzorgschen troon 
handhaafde. Terecht verwierp de r  daarom zijn 
begrooting, ofschoon zij  het niet durfde zeggen, uit 
vrees voor  ontbinding. r  wat in de beraadslagin-
gen over  de e begrooting weder  uitkwam naast 
de huichelarij , was de sociologische onkunde. Onbe-
holpener  en stoethaspeliger  debater dan de gevallen 

r  is niet denkbaar. j  had eenige sterke stel-
lingen gekozen, maar wist ze niet te verdedigen en 
liet zich overbluffen door  verboekte staatshuishoud-
kundigen en advocaten, die hunne e loopbaan 
hadden afgelegd achter  den lessenaar  op een hoofd-
plaats, en nog minder  besef hebben van het gezag, dat 
wij  in de door  militair  geweld behouden overzeesche 
bezitting uitoefenen (en moeten uitoefenen) onder  de 
bewoners der  binnenlanden, dan een student te Am-
sterdam besef heeft van den invloed, dien een burge-
meester  of pastoor  uitoefent in een h boe-
rendorp. 

r  had natuurlij k weder  den mond vol van zijn 
Javanenliefde. n beriep zich op God als den wel-
doener  aller  menschen. Nu, dit was misschien in den 
zin: chacun pour soi ct Dieu pour nous tous. Terwij l 
het d in 1884 zestien millioen gulden voor 
spoorwegen zal ontvangen, krijg t ë hiervoor  drie 
millioen. n het d wil men de nuttige wer-
ken niet staken uit geldnood, in ë wel. Voor  vloei-
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h als deze kunstenaars hun natuurlijke n aanleg 
eens hadden gebruikt om niet bij  anderen ter  school 
te gaan, maar  zelf te zoeken — daar  waar  die be-
wonderde voorgangers gezocht hebben — , zouden zij 
dan niet oneindig veel meer  tot de ontwikkeling der 
bouwkunst hebben bijgedragen? 

t is toch immers veel gemakkelijker  om zich zelf, 1 
dan om een ander  weer  te geven! t schil- * 
derde ongetwijfeld zonder groote inspanning die breed 
gepenseelde meesterstukken, die wij  allen kennen, maar 
er  is onbeschrijflij k veel arbeid en studie noodig om 
deze gedachte van den genialen kunstenaar  op eigen 
arbeid over  te brengen. 

s tijdens t bleek dit. Zij n leerlingen 
konden zich aan zijn ) rijke n arbeid te 
goed doen; hij  die het wagen dorst den meester  na 
te bootsen, kon zeker  zijn nooit zelf meester te zullen 
worden. Zoo lezen wij  daaromtrent ergens over  Gerard 

u (ik meen bij , dat ook deze den mees-
ter  wilde nabootsen, en dan ook een prul bleef. Eerst 
toen hij  zijn meester  door  den dood verloor, gaf hij 
den moed op, en ging zijn eigen weg, om later 
zelf meester  te worden! 

t denkbeeld vinden wij  in alles terug. n moet 
Chinees zijn om in den Chineeschen stijl (geest) te kun-
nen bouwen; men moet Griek zijn om in hun vormen 
te kunnen denken en werken; men moet vóór 2 a 3 
eeuwen geleefd hebben om in den zoogenaamden oud-

n stijl met erkenning van geest en gemoed 
te kunnen bouwen — wie zich buiten deze waarheid 
daaraan toch overgeeft, heeft geen aanspraak op den 
naam van kunstenaar, doch eenvoudig: kopiist. 

( Wordt vervolgd.) 

ingswerken wordt slechts gegund ƒ57 ,140, voor  we-

gen ƒ 8 5 0 !! 
e behoudslieden, de mannen van het Dagblad, 

schonden hunne vroegere belofte, ë te zullen bij -
springen, wanneer  het in nood zou verkeeren. e 
„radicalen" , die sinds vijf-en-derti g jaren zich wel 
wachtten, scheiding te brengen in het geldelijk beheer 
van dc twee deelen des , toen ë geld had, 
willen nu dc eenheid verbreken, omdat ë geld be-
hoeft. (') Niemand sprak over  de 844 millioen gulden, 
die Nederland aan ë schuldig is. 

e r  van n wilde staats-exploitatic van 
de bosschen, waarvan de ambtenaren bij  het Bosch-
wezen zich groote winsten voor  dc schatkist beloven. 

e advocaten antwoordden, dat deze heeren pn'chcnt 

pour leur paroissc. n kan hun antwoorden, dat de 
rechtsgeleerden in ë even partijdi g zijn, als zij  de 
scheiding tusschen de administratieve en dc rechter-
lijk e macht prijzen. 

Niemand scheen tc begrijpen, dat er  verschillende 
typen van maatschappijen zijn: de militaire of onmon-
dige en de nijvere of mondige. n de eersten heeft het 
gezag de overhand, in dc laatsten de vrijheid , dc han-
del, de nijverheid, dc particulier . Vergelijkin g met 

ë is niet klemmend. Toen de controleur 
Van p aan enkele c ambtenaren 
mededeelde, dat men op Java cultuurstelsel, heeren-
diensten enz. wilde afschaffen, ontving hij  tot antwoord: 
Don't do away with it. En men is in n nu 
reeds zoo ver  met moderniseeren, dat men Europea-
nen wil doen bevechten door  inboorlingen! Ondanks 
de behoefte aan aaneensluiting der  blanken temidden 
van tweehonderd vijfti g millioen overheerschten, flui-
ten zij  den Onderkoning reeds uit in het openbaar. Een 
deur  moet zijn open of dicht. Wil t gij ë vrijlate n 
en zelf heengaan, a la bonne hcnrel r  wilt gij  het 
blijven overheerschen , behoudt dan een kloof tusschen 
overheerscher  cn overheerschtc. Bewaart meer  of min 
het karakter  eener  militair e maatschappij, gelijk die-
van , van de , van de Spartanen, van 
de , van den Tsaar, van Bismarck. Verliest 

echter niet uit het oog, dat gezag veel geld kost. Gij 
hinkt op twee gedachten. Uw leer  is bochtig en daarom 
is uw gedrag bochtig. Gij  wilt slechts gezag, als het 
weinig kost. r  als gij  meer  voordeel ziet in de vrij -
heid, geeft gij  aan de militair e maatschappij  in ë 
instellingen van vrije , nijvere maatschappijen, gelijk 
die der  Zwitsers, Engelschen en der  Yankees. Gij 
begrijpt niet, dat er  een consensus, een nauw ver-
band tusschen de instellingen eener  maatschappij  is; 
gij  begrijpt niet, dat een maatschappij  groeit, gelijk 
een boom, een dier, een mensch. Gij  maakt van de 

e maatschappij  een hutspot, een ratjetoe. 
(') e batig-slot-politiek of absenteïstische staatkunde van het -

derland wordt nu veroordeeld door  absenteïsten, die zoo spoedig moge-
lij k den rug toekeerden aan het land, waar  zij  rij k waren geworden, 
en zich nu door  een administrateur  de gemakkelijk behaalde winsten 
doen toezenden: door  lieden die, met behulp van Chineesche mandoers 
cn zaakjessnorders, rij k geworden door  opium-gedingen, nu zij  er  niets 
meer  aan verdienen kunnen, jeremiaden aanhelfen over  de toelating van 
dat „verderflij k heulsap."  Ue Bijbei leert hun, dat s handen te 
onrein werden geacht voor  den op bouw van den nieuwen tempel. 

Al s de pikol koffie ƒ 80 kost, wilt gij  staatsspoor-
wegen ; maar  daalt de prij s tot de helft, dan wilt gij 
particuliere. Als de suiker  ƒ 18 kost, wilt gij  gedwon-
gen teelt; wanneer  zij  drie gulden goedkoopcr  wordt, 
laat gij  de particulieren als paddestoelen opkomen, 
ondanks s waarschuwing in  eens vrije 

arbeid in  Gij  zoudt gezag en winst kunnen be-
houden door  de koffietuinen tc verpachten, maar  uit 
blinde voorkomendheid jegens de koffiemakelaars, of 
uit veilheid , wilt gij  niet. t t Spencer's 
Sociology, alvorens in 's s raadzaal uw onwetend-
heid tentoon te stellen. 

Al s apen hooge klimmen willen, 
n ziet men ras hun naakte billen. 

Zoo gij  niets weet, gaat dan ter  scholc bij  Bismarck. 
j  is tenminste een man uit één stuk. r  gij  zijt half 

vleesch, half visch. Gij  zijt hermaphrodietcn: daarom 
is de toestand zoo treuri g én in Nederland cn in . 
Zou een vijand der  Javanen hun een treuriger  lot kun-
nen bereiden, dan gij  met uw godsdienstigen zin en 
uw Javanenliefde? Prof. Opzoomcr zeide het u reeds 
ronduit : „gi j  zijt geminacht zooals geen ander  lichaam." 
Exploitati e van spoorwegen , van bosschen, van havens, 
van mijnen door  den Staat moge duurder  zijn dan die 
door  particulieren, zij  ontwricht het gezag niet. Zij 
is in overeenstemming met een maatschappij, waar  de 
meeste arbeid nog verricht wordt in hecrendienst en 
waar  de Staat zelf koffie plant en verkoopt. Gij  laat 
zelfs aan een handvol geloovigen niet de vrijheid , 
hunnen predikant of pastoor  te kiezen , en gij  verlangt 
een maatschappij  van aandeelhouders, die het geheele 
spoorwegnet in handen heeft, ofschoon de bestaande 
kleinere Spoorwegmaatschappij  ieder  voor  den gek hield, 
gelijk blijk t uit hare weigering haar  tarieven, acht-
malen zoo hoog als de moederlandschc, te verlagen. 

t wat minder  aan het e recht, mijn-
heeren , en wat meer  aan wetenschap en logica. Gij 
moet weten, wat gij  wilt . Zelfs de kunde, het oor-
deel , de geestkracht cn dc wakkerheid van ccn -
schalk mogen niet in de schaal worden gelegd tegenover 
de gewichtigste bedenkingen. 

ë heeft recht op staatsspoorwegen, ten laste van 
zijn oneerlijken schuldenaar: het stiefmoedcrland. Nog 
altij d blijf t s woord behartigenswaard: „Een 
Nederlandsche g kan slechts saamgesteld zijn 
uit schelmen, zoolang zij  niet door  daden toont met 
het verleden te hebben gebroken. 

Vill a Sloet's Lust, S. E. W.
Clarcns, St.-Nikolaasavond '83. 

E N OP E TENTOON -
G T E W E E N E N . 

Sedert de groote schouwburgongelukken te Weenen 
en te Nizza, is het natuurlij k in het belang der  schouw-
directiën, zooveel mogelijk voor  de veiligheid van het 
publiek te zorgen, en door  het aanbrengen van ijzeren 
gordijnen, nooduitgangen, breede trappen, hulptrappen, 
olielampen enz. meende men reeds zeer  veel gedaan 
te hebben. t deze middelen ontoereikend moeten 
zijn , zoolang nog gas tot verlichting gebruikt wordt 
staat vast, al neemt men aan , dat de bedienden, belasj 
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met het neerlaten van het ijzeren scherm en met het 
openen der  nooduitgangen, middenin de paniek hunne 
koelbloedigheid bewaren en op hun post blijven, wat 
ook wel niet steeds het geval zal zijn. 

Op de electrische tentoonstelling te Weenen nu, zijn 
een paar  schouwburgen ingericht, waarvan de eene in 
elk opzicht eene model-inrichting mag genoemd worden 
en in groote mate de veiligheid van het publiek ver- | 
zekert, en de andere, „het Asphaleia-Theater", ook door 
de electrische verlichting en de onbrandbare verfstoffen 
der  decoraties eene zekere garantie voor  de veiligheid 
levert, maar  er  meer  op berekend is het oog te ver-
gasten op de schilderachtige effecten, die bij  balletten 
en costumes, door  de „electrische"  verlichting, ontstaan. 

n het "  echter, het eerste der 
bovengenoemde, vergast men het groot aantal nieuws-
gierigen eiken avond op een denkbeeldig schouwburg-
ongeluk , en laat dan alle veiligheidsapparaten werken. 

e apparaten zijn van de firma r te Weenen, 
en allen reeds meer  of minder  in gebruik, of tenminste 
bekend; het eigenaardige zit echter  in de vernuftige 
combinatie en de regeling vanuit één centraalstation. 

t centraalstation kan in het schouwburggebouw het 
best in de buurt van de brandwacht aangebracht, 
en gemakkelijk door  één man bestuurd worden. -
geval van brand gaat de alarmschei, en de verschil-
lende apparaten worden in beweging gezet, of zij  zetten 
zich zeiven in beweging, wanneer  hun directeur  niet 
op zijn post gebleven is. Tot dit laatste doel zijn aan 
verschillende gedeelten van het gebouw elastische veeren 
met gewichten aangebracht, die door  boomwollen koor-
den met het centraal-apparaat verbonden zijn. l 
van brand zijn deze natuurlij k snel afgebrand tot aan 
het centraalstation, cn door eene bijzondere inrichtin g 
zetten zich de alarmschei, en daarmede de verschillende 
onderdeden van het apparaat in beweging. r  deze 
combinatie van apparaten wordt het ijzeren valscherm 
omlaag gelaten, de nooduitgangen springen open, kunst-
matig laat Jupiter  Pluvius in dikke stralen zijn regen 
op tooneel en zaal neerdalen, zoodat in weinige minuten 
beiden onderwater  staan; aan het plafond openen zich 
luiken, waardoor  de stikgassen kunnen ontwijken. Wan-
neer  men bedenkt, dat dit alles in een paar  minuten 
gebeurd moet zijn, is het gevaar  voor  verbranden 
hoogst gering. n het ergste geval komt men met 
een nat pak vrij . e verlichting geschiedt door  middel 
van gloeilampen; al springen deze ook, heeft men geene 
ontploffingen te vreezen. Olielampen zijn, tot vermij-
ding der  duisternis, ook nog aangebracht. 

e gloeilampen, aldaar  in gebruik, zijn naar  een 
nieuw systeem van den heer  Gérard te Parijs, en wel 
der  vermelding waardig. e licht-intensiteit is bij -
zonder  groot, zonder  dat zij  hinderlij k voor  de oogen 
is. e groote Gérard-lampen leveren eene intensiteit 
van 300—500 normaalkaarsen, de kleine van 75—125 
normaalkaarsen, dus bijzonder  geëigend voor  schouw-
burg- en straatverlichting. Terwij l door  Edison en 
Siemens in de gloeilampen kooldraadjes in den vorm 
van een boog of van eene lus of dubbellus aangewend 
worden, neemt Gérard rechte, in pyramidevorm op-
gestelde coaksstaafjes, die aan het boveneinde door 
een kooldeeg verbonden zijn, welke den stroom een 
geringen weerstand bieden. Bij  de groote lampen vindt 
men twee elkander  doorkruisende driehoeken, respec-
tievelijk pyramiden, die een bijzonder  schoon licht-
effect teweegbrengen, en het geheel als ééne vlam doen 
verschijnen. Eene dergelijke Gérard-lamp brandt onge-
veer  1000 uur. e prij s der  groote is 30 francs, der 
kleine 15 francs, zeker  voorloopig een niet te hooge 
prijs . 

t is te hopen, dat men weldra eens in een grooter 

schouwburglokaal eene dergelijke inrichtin g moge pro-
beeren , om te beoordeelen in hoeverre zij  in de practij k 
voldoet. Na de goede resultaten, die men in het 

r  heeft verkregen, kan men ook veel 
goeds van zulk eene inrichtin g in het groot verwachten. 

e kansen staan goed: waar  zal men er  het eerst ge-
brui k van maken? 

, 

Het ontwerp voor de betimmering en decoratie van een 
eetzaal in een woonhuis van den eersten rang. 

e zaal heeft in grondvlak den vorm van een rechthoek van 
6 . bij  8 . zijde; de hoogte tusschen plafond cn vloer  is 
4.50 . 

n een van dc lange wanden moet ccn dubbele deur  geplaatst 
worden, terwij l aan den tegenoverstaanden wand een schoor-
steen moet worden aangebracht. 

n één van dc kort e wanden moeten de vensters worden ge-
plaatst, en in den wand hier  tegenover  een dienstdeur, meteen 
port ièr e gedekt. 

e overgordijnen en port ièr e moeten een onderdeel van de 
versiering uitmaken cn in overeenstemming daarmede worden 
ontworpen. 

e stijl , zoowel als de bewerking der  teekeningen, is aan 
den ontwerper  overgelaten. 

Er worden verlangd teekeningen van den plattegrond met 
parquet-vloer, van dc vier  wanden en het plafond, op een schaal 
van . per , cn van de voornaamste déta i ls op ' ; 1 0 der 
ware grootte. 

Aan den vervaardiger  van het beste en der  bekroning waar-
dig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift der 
Afdeeling met een premie van vijfti g guldeii. 

Het ontwerp van een rijk  versierde hoof dbaluster of trap-
paal voor een hoofdtrap in een deftig woonhuis. 

Al s bekroning moet eene of andere smeedijzeren versiering 
worden aangebracht, die dienst kan doen als gas- of petro-
leum-brander. 

e afmetingen, alsmede de wijze van opwerking der  teeke-
ningen zijn geheel aan den ontwerper  overgelaten. 

e teekening moet voorstellen den hoofdbaluster  of trappaal 
met een gedeelte van den trap of den kcepboom met leuning 
enz., van terzijde gezien. 

e schaal moet zijn '/ , der  ware grootte. 
Aan den vervaardiger  van het beste en der  bekroning waar-

dig gekeurd ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift der 
Afdeeling met een premie van tien gulden. ' 

Algemeene Bepalingen. 
Art . 1. c mededinging is opengesteld voor  de leden van 

alle Afdeelingen van de j  tot r  Bouw-
kunst, alsmede voor  alle personen woonachtig in de provincie 
Zuidholland . 

Art . 2. All e ontwerpen ter  mededinging moeten vóór of op 
den 1-™ Apr i l 1884 vrachtvri j  worden ingezonden aan het adres 
van den Secretaris der  Afdeeling, Noordsingel 61. 

Art . 3. t gewone schrift op de teekeningen en van de 
daarbij  tc voegen toelichtende beschrijvingen, mag niet door 
den ontwerper  geschreven zijn. 

Art . 4 Alle stukken moeten met een spreuk of motto ge-
teekend zijn en vergezeld van een brief , bevattende den naam 
van den ontwerper, die tevens de vervaardiger  der  teekenin-
gen moet wezen. p dien brief moet hetzelfde motto 
en een kennelijk tecken ter  terugvordering gesteld zijn. 

Art . c ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 
eener  Commissie van  deskundigen. 

t rappor t door  deze Commissie opgemaakt, wordt ter  ver-
gadering tegelijk met de tentoonstelling der  ontwerpen voor 
belanghebbenden ter  kennisneming ncdergelegd. 

All e mededingers kunnen, wanneer  zij  dit verlangen, een 
afschrift verkrijge n van de beoordeeling hunner  ingezonden 
teekening. 

Art . 6. e bekroonde teekeningen blijven het eigendom der 
Afdeeling . 

e niet-bekroondc moeten vóór 31 i 1884 worden terug-
gehaald. 

Art . 7. t r  kan aan niet ten volle de bekroning 
waardig gekeurde ontwerpen eervolle vermeldingen toekennen. 

Aldu s vastgesteld in dc g van 
den 6 November  1883. 

G. J.
Secretaris. 

(*) Ter  voldoening aan een verzoek van het Bestuur  der  Afdeeling 
wordt het programma in dit blad opgenomen. Tot ons leedwezen moest 
het dc voorgaande week met andere stukken worden terzijde gelegd, 
om plaatsruimte te winnen. 
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Ten vervolge op ons verslag over  de antwoorden op de door 
de j  uitgeschreven prijsvraa g dient, dat het Be-
stuur  der j  aan heeren mededingers heeft mede-
gedeeld, dat de ontwerpers der  vij f best gekeurde ontwerpen 
worden uitgenoodigd tot een tweeden wedstrijd , onder  dc na-
volgende voorwaarden: 

geheimhouding van de namen der  ontwerpers, 
vasthouden aan het hoofddenkbeeld, in net ontwerp neer-

gelegd. 

t programma blijf t van toepassing, zooals het oorspron-
kelij k werd uitgeschreven, doch met de navolgende wijzigingen. 

e volgende schetsteekeningen worden gevraagd, allen op 
de schaal van 1 a 100. 

. e platte gronden van het sousterrain, methciplan, van 
de beganegrond —, de eerste — en de zolderverdieping. 

. e voorgevel. 

. Twee doorsneden, een over  dc lengte en een over  de 
breedte van het gebouw. 

Bij  deze teekeningen moet eene uitvoerige begrooting van 
kosten gevoegd worden, waarbij  moet in aanmerking genomen 
worden, dat dc bouwsom het bedrag van ƒ 4 0 . 0 00 niet mag 
overschrijden. 

e binnen-architectuur  der  zalen en verdere vertrekken kan 
zeer  eenvoudig worden opgevat, daar  de binnenversiering van 
het gebouw, naar  de meening van het Bestuur, na verloop 
van tij d door  medewerking van verschillende krachten zal 
kunnen tot stand komen. 

Aan het, met of zonder  wijzigingen, uit de ingekomen ant-
woorden door  de Jury als het best gekeurde ontwerp, wordt 
toegekend de zilveren medaille, geslagen op den stempel der 

, benevens een getuigschrift der . 
e uitgenoodigden, welke mededingen, ontvangen na inzending 

van hun antwoord, zoo daarbij  voldaan is aan de hier  gestelde 
bepalingen, eene som van ƒ 100 ter  bestrijdin g van gemaakte 
kosten. 

Algemeene bepalingen. 
. All e stukken, ter  beantwoording van dezen wedstrijd , 

benevens de ontwerpen, ingezonden als antwoord in den eersten 
wedstrijd , worden vóór of op den 7en Januari 1884 vrachtvri j 
ingewacht aan het bureau der j  te Amsterdam. 

j  moet een adres gevoegd zijn , om zoo noodig met den 
inzender  te kunnen correspondeeren, zonder  den naambrief te 
openen. 

. e in te zenden stukken moeten gemerkt zijn met het-
zelfde motto, hetwelk voor  de oorspronkelijk e ontwerpen ge-
bruik t is. 

. t schrift van de begrooting en dat, hetwelk op de 
teekeningen voorkomt, moet door  eene andere hand dan die 
des vervaardigers geschreven zijn. t ontwerp van den ver-
vaardiger, welke zich niet aan deze bepalingen heeft gehouden, 
blijf t buiten aanmerking voor  bekroning. 

. e ingezonden ontwerpen worden in handen gesteld 
der  Jury , welke de eerst ingezonden plans beoordeeld heeft. 
Na de uitspraak worden zij  tentoongesteld en ter  lezing gelegd 
met het rappor t der  jur y daarbij . 

V . t bekroonde ontwerp blijf t het eigendom der -
schappij 

Na de uitspraak der  Jury moeten de niet-bekroonde ont-
werpen op nader  aan te geven dagen worden afgehaald aan 
het Bureau der , of zullen op verzoek toegezonden 
worden aan een op te geven adres. 

. t bekroonde ontwerp zal, na de Jury te hebben ge-
hoord, tegen eene billijk e vergoeding, nader  met den prijs -
winncr  overeen te komen, kunnen worden uitgevoerd. 

Z i j , die genegen zijn op bovengenoemde voorwaarden aan 
een tweeden wedstrijd deel te nemen, zullen tegelijk met de 
toezending van hun oorspronkelij k ontwerp in kennis worden 
gesteld met de opmerkingen, door  de Jury over  hunne ont-
werpen gemaakt. 

J T O T G . 

Vergadering van 27 November 1883. 
Na lezing en goedkeuring van de notulen der  vorige verga-

dering doet de Voorzitter  dé vraag, of ook een der  leden reeds 
nu wenscht terug te komen op de quaestie van behandeling 
van Portland-cement. Eenige leden, die zich onledig houden 
met het nemen van proeven, welke nog geen voldoend resul-
taat hebben opgeleverd, verzoeken daarom eenig uitstel tot het 
uitbrengen van rapport , waartoe de Voorzitter  zich zeer  houdt 
aanbevolen, met verzoek die rapporten schriftelij k in de ver-
gadering te brengen. 

e heer  Van den Arend vestigt de aandacht op eenige pleis-
terwerken met genoemd bouwmateriaal, vóór eenige jaren reeds 
onder  zijn toezicht aangebracht, en die zich nog in zeer  goeden 
staat bevinden. — e quaestie over  voegspecie wordt mede 
aangehouden. 

Op verzoek van den Voorzitter  werden door  den Secretaris, 

den heer  J. , ter  tafel gebracht de teekeningen van het 
plan eener  nieuw te bouwen draaibru g over  het Spaarne, een 
werk van grooten omvang en belangrij k genoeg om aan de 
leden mede te deelen en aan hun oordeel te onderwerpen, zoo-
wel met het oog op den bouw als op de plaatsing, waardoor 
groote verbetering, zoowel voor  de passage over  de brug, als 
voor  dc doorvaart der  schepen ontstaat. t plan werd met 
ingenomenheid door  de leden beschouwd en de heer h 
werd dankgezegd voor  de mededeeling. 

e geheele brug is lang  35 , bij  eene breedte van 7 
; bovenkant der  brug 2.43 -f- A P ., met twee doorvaart-

wijdten van 8 . 
t werk, wat den onderbouw betreft, is aangenomen door 

den heer  15. Zuithof , terwij l de bovenbouw door  de ijzergieteri j 
e Prins van Oranje"  zal worden geleverd. 

Al s ingekomen stuk wordt voorgciczen een brief van de Af -
deeling , met eenige afschriften van een programma 
van prijsvragen, die met een gepast woord van aanbeveling 
door  den Voorzitter  aan de belanghebbende leden worden uit -
gereikt. 

Nog wordt mededeeling gedaan, dat de Afdeeling weder  een 
li d (de heer ) door  den dood heeft verloren. 

a wordt de vergadering, onder  dankzegging aan dele-
den voor  de trouwe opkomst, gesloten. 

Vergadering van Vrijdag 7  1883. 
Vrijdagavon d 7 r  hield de Afdeeling Amsterdam der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst hare 440ste ver-
gadering in het lokaal Eensgezindheid. 

Een  5tal leden en eenige geïn t roduceerden woonden de 
vergadering bij . 

e Voorzitter  opende de vergadering. e notulen werden 
gelezen en goedgekeurd, waarna door  den Voorzitter  werd 
medegedeeld, dat de programma's der  door  de Afdeeling -
terdam uitgeschreven prijsvraa g voor j 
tc verkrijge n waren aan het Bureau der j  tot Be-
vorderin g der  Bouwkunst, Wijd e ; voorts dat voortaan 
iedere week door  de Afdeeling een kunstavond werd gegeven, 
waartoe de j  zoo welwillend was hare boek- en 
plaatwerken af te staan, welke dan op die avonden bekeken 
kunnen worden. Na het installeeren van een nieuw lid , werd het 
woord gegeven aan den heer . N. P. n die op zeer 
duidelijk e populaire wijze de werking verklaarde van de 
100 tons mastbok, welke op het tentoonstellingsterrein geëx-
poseerd is geweest. Spreker  trad daarbij  in uitvoerige be-
schouwingen over  de verschillende krachten. die op ieder 
deel van dat werktui g werken, om nader  te verklaren de con-
structi e van de onderheide fondcering, waarop het geplaatst 
was, en in eenige bijzonderheden over  den dynamometer  te tre-
den. Voorts gaf hij  een aanschouwelijk bewijs van de draag-
kracht van gegolfd plaatijzer  tegenover  het vlakke plaatijzer 
van diezelfde dikt e en haalde voorbeelden aan, waar  dit ge-
bruik t was, waarbij  hij  de doeleinden opnoemde waarvoor 
het uitmuntend aan tc wenden was. 

Een uitmuntende toepassing daarvan was gemaakt voor  de 
vuurhaarden van stoomwerktuigen; ook het voordeel van die 
toepassing werd op aanschouwelijke wijze voorgesteld. 

r  spreker  van oordeel is, dat het gebied der  Bouwkunst 
zich over  zulk een ontzettend groot veld uitstrekt , deelt hij 
nog uitvoerig mede de constructie van een snelwerkende wa-
terfilter , uitgevonden door  den directeur  der  waterleiding te 
Berlijn . Ter  verduidelijkin g werd een dergelijk filter  ter  tafel 
gebracht en gedeeltelijk uit elkander  genomen. 

Ten slotte verklaarde spreker  nog de werking van een zelf-
werkende rioolmond-afsluiter , vervaardigd door  den fabrikan t 

y te Etterbeek bij . Een en ander  werd opgehel-
derd door  schetsen en verduidelijk t door  proeven in het klein. 

r  applaus gaf de Vergadering met de gehouden bijdrag e 
hare tevredenheid te kennen. e Voorzitter  dankte den heer 

n op welsprekende wijze voor  zijne bijdrage, en beval 
de Afdeeling bij  hem aan, waarna de vergadering gesloten werd. 

. 

 29 Nov. 83. 
 Heer

k ontving dezer  dagen een exemplaar  van het werk vNe-
 uitgegeven ten behoeve der  noodlijdenden 

op . k zag daarin ook een «ontwerp voor  een villa" , 
onderteckend J. Verheul , dat zoo sprekend geleek op de 
villa , in het eerste No. van  Opmerker opgenomen, dat ik eerst 
in den waan verkeerde, dat ik een overdruk van bedoelde 
plaat onder  de oogen kreeg. Zou het niet in het belang van 
Architectur a zijn , wanneer  de leden onderling zich van pla-
giaat jegens elkander  onthielden ? . 

n mij n verslag over  de laatste vergadering van het Genoot-
schap A . et A . (') deelde ik mede, dat de heer  Wilkens, onze 

(*) Zie  Opmerker" N»,  bladz. 443. 
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ijverig e bibliotecaris, zijn bestuursfunctie moest neerleggen 
wegens ophanden zijnd vertrek naar . 

Tot mij n genoegen kan ik u thans berichten, dat de heer 
Wilken s slechts voor  korten duur , tot einde t  afwe-
zig hoopt te zijn , daar hij  om redenen van gezondheid slechts 
een zeereis naar e en terug gaat ondernemen. 

n dank voor de opname dezer  rectificatie. 
d 

Uw verslaggever. 

E . 
. Zaterdag i.i . is een proefri t gehouden op de lij n 

van hier  naar  Vreeswijk, door de j 
aangelegd. e de directie waren tal van autoriteiten uit -
genoodigd deze plechtigheid bij  te wonen, en de opening voor 
het publick verkeer  wordt eerstdaags tegemoetgezien. 

. e gemeente-architect, dc heer  Van Essen, heeft 
bij het h Bestuur  een door hem ontworpen plan 
eener g ingediend. 

. e Goudsche waterleiding is met eenige plechtig-
heid geopend. e president, . W. van der  Vliet , dankte 
voor dc ondervonden medewerking en de Burgemeester, . 
Van Bergen , wenschte de j  geluk. 

Op de mark t is een fontein opgericht, die ieder in de ge-
legenheid stelt, met het water der  leiding kennis te maken. 

. n r  j . l . is het spoorvak Gorichem-
Geldermalsen op cenigszins feestelijke wijze geopend. 

t ontwerp van dc ingenieurs Van t cn 
e g ter  verbetering van de waterlossing der  polderdistric -

ten n en l werd in September 
j. l . met algemeene stemmen op e'e'n na verworpen wegens de 
aanzienlijke kosten, aan dc uitvoering verbonden. 

Op voorstel van den dijkgraa f van l besloot 
toen de vereenigde vergadering eene oproeping te doen van 
ingenieurs en deskundigen, teneinde nieuwe ontwerpen in te 
leveren, uiterlij k vóór  November 11. 

n de laatst gehouden gecombineerde vergadering der  daarbij 
betrokken waterschappen, op 28 November  alhier  gehouden, 
waren ingekomen 20 aanbiedingen, waarvan 6 werden aange-
houden. c ontwerpers dezer  laatste zes plans werden uitge-
noodigd om vóór t a. s. ontwerpen in tc leveren op de 
grondslagen, door  de Vergadering vastgesteld op  November, 
en wel dc heeren W. Brandsma te e a/d , P. J. de 
Quartet te Utrecht, C. Bock tc 's-Gravenhage, W . s 
tc Zaltbommel, J. Vcrwey te 's-Gravenhage en Van der s 
te . 

. 
— Bij  de j tot Exploitati e 

van Staatsspoorwegen zijn benoemd tot 
ingenieur de heer . , thans 
adjunct-ingenieur ie klasse, en tot adjunct-
ingenieur ie klasse de heer . van -
carspel, thans adjunct-ingenieur 2e klasse. 

— e heer . J. van , technisch 
ambtenaar  bij  de Staatsspoorwegen, is met 
ingang van  Januari e. k. tot adjunct 
ingenieur 2e klasse bevorderd. 

Ten gevolge van een wijzigin g in de 
verdeeling van de ingenieurs-secties wordt 
met  Januari c. k. het bureau van den 
heer  F. Sassen, sectie-ingenieur  te's Bosch, 
naar  Nijmegen en dat van den heer . 
E . e van g naar  Breda 
overgebracht. 

. 
Advertentii' n van geneesmiddelen, 

loterijen en dergelijkcn worden niet 
opgenomen, en steeds terzijde gelegd. 

e Administrati e verzoekt beleefde-
lij k van de toezending verschoond 
te blijven. 

. 

Er biedt zich aan een ervaren -
TE  en . Beste getuig-
schriften staan ten dienste. Brieven onder 
letter . Z., Bureau Opmerker, Arnhem. 

in het Timmerhui s te
naar de  van 
Getrokken en Vlakke Waalklinkers, 

Waal boerengrauw, Utreehtsche 
Straatklinkers, Ussel Straat plavei 
en Beste harde l Ondersteen, 
Eseaussijnseh steenen Trottoir -
banden, n t kalk , 
Orès-keien, , Steen-
slag van natuurlijke n steen uit 
de groeven van Quonast of de 
Bazaltgroeven aan den , Grof 
Grind , Orindzand, Eiken-, Gre-
nen-, - en Vuren Timmer-
hout, Gegoten n Straat sy-
phons en Straatberrieranden, 
Staaf-, Band- en Plaatijzer. 

e voorwaarden liggen, op de gewone 
dagen en uren, in het Timmerhui s ter  lezing, 
en zijn , voor den prij s van 26 Cents, ver-
krijgbaa r bjj  Wed. P. VA N E
ZOON , Boekdrukkers aan den n No. 73, 
alwaar tevens de in te vullen gezegelde in-
schrjjvingsbiljetten , voor den prjj s van 22'/t 

Cent per  stuk, te bekomen zjjn . 

e  der  Gemeente
 zal g 20 r  1883, 's voor-

middags 11 uur , in het openbaar ten Ge-
mcentehuize aanbesteden: 

t onderhoud van de Schoolge-
bouwen enz. in vier  perceelen, 
gedurende het jaar 1884. 

Aanwjjzin g Vrijda g 1* r a. s., 
's voormiddags half tien ure, beginnende aan 
de e Burgerschool; teekeningen ter 
inzage; bestekken tegen betaling ter  Secreta-
ri e verkrijgbaar . 

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
t*», 3J'° en » graad voor  Waterpas- en 

andero . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

G 

in het Timmerhui s te

naar de G van 
Tegels, , , 

Pleister, Tras, Portland Cement, 
Touwwerk, , Snuit van 
Vlas, Teer, Brui n werk. , 
Strookdweilen, Blokmakerswerk, 
Borstelmakerswerk, Sponzen, 

, Tochtvrieseh, Grij s 
, Behangsellinnen, Afneem-

doeken, Wolien- en n -
len, Goroujnlinnen, Grondpapier, 
Singel, , Band, Gas-
branders, Glazen Ballons, -
penglazen, Zeemvellen, , 
Patent-Olie, Groene Zeep, -
sen, Amerikaansche , Vet 

, Poetskatoen, -
toen, Turf , , Bezems, 
Boenders, , Zink , , 

- en Vertind n Bui-
zen, Spijkers, , -
bakken, Brugornamenten, Verf-
waren en Vensterglas. 
e Voorwaarden liggen, op dc gewone 

dagen en uren, in het Timmerhui s ter  lezing 
en zjjn , voor den prjj s van 25 Cents, ver-
krijgbaa r  bjj  Wed.F. VAN' E
ZOON, Boekdrukkers aan den n No. 73, 
alwaar tevens de in te vullen gezegelde in-
schrjjvingsbiljetten , voor den prjj s van22'/j 
cent per  stuk, te bekomen zjjn . 1 

Openbare Aanbesteding. 
S der 

Gemeente  UT zjjn voornemens op 
Zaturdag den 22 r  1883, des voormid-
dags ten elf ure in het openbaar ten Stad-
huize aan te besteden: 

1". t doen van eenige vernieu-
wingen aan, en het éénjarig on-
derhoud van de sluis en daarbij 
behoorende werken te Vrees-
wijk . 

2". , idem van den straatweg 
en daarbij  behoorende werken 
Utrecht—Vreeswijk. 

3". , idem van de sluis te Nieu-
we rsluis en het Jaagpad vandaar 
tot voorbij  den . 

4°. , idem van het Jaagpad en 
daarbij  behoorende werken van 
Utrecht tot nabij  Woerden. 

5°. t leveren van verschillende 
materialen ten dienste der  open-
bare gemeentewerken in 22 per-
ceelen, als: 

2 a. l » 
» Waalstraatklinkers . 

4de » e vlakke Utr . klinkerdrie -
lingen. 

5<« » Utreehtsche metselstcenen. 
6d. , tras en Portland cement. 
7* . 
8«' » . 
0* n trottoirbanden . 

l ö * » » roosterramen met 
roosters. 

l l * » Greenen-, vuren- en dennenhout. 
igt . » Eiken- cn . 
13d' » Verfwaren. 

. » Olie en petroleum. 
15*' Borstelwerk. 
1 B d . » Glas. 
17* » Uier, jjzerkramerjje n en gereed-

schap. 
18* » Steenkolen. 
19* n en tegels. 
20»< . 
21"< Touwwerk. 

» n heesters, bloemstruiken 
en bloemen. 

e bestekken en voorwaarden liggen ter 
inzage aan het bureau der  Gemeentewerken 
Achter , en zijn aldaar, zoomede 
ten Stadhuize (Afdeeling Finantiè'n) en bjj  do 
boekhandelaren  G. V A N N & 
ZOON verkrijgbaa r  gesteld tegen betaling 
van /'0.25 per  exemplaar. 

s van de materialen zjjn vóór de 
aanbesteding te bezichtigen aan het Stads-
magazjjn Achter , alwaar ook 
nadere inlichtingen zjjn te bekomen. 

Utrecht, <> r 1883. 
e Secretaris der  Gemeente Utrecht, 

E . 

8

te . 
n van bovengenoemd Genoot-

schap wenschen over te gaan tot het aan-
stellen van een 

, 
om tegen Augustus 1884 in functie te treden. 

e aan deze betrekking verbonden jaar -
wedde bedraagt ƒ 1 5 00 en vrjj e woning, of 
wel eene tegemoetkoming daarvoor  van ƒ 300 
'sjaars. 

Zj j die wenschen in aanmerking te komen 
worden uitgenoodigd om hiervan vóór 15 
januar i e. k. schrifteljj k aan den 2">onder-
geteekendc kennis te geven. 

 van het Genootschap voornoemd, 
T VA N , 

Voorzitter. 
. . A. , 

Secretaris. 

AVENU E  27. 
. , , j 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1SS2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

J 

in alle op te geven maten, tot 10.25
niet vatbaar  voor de Champion 

en uitertst langzaam brandend. 

, 
Vlot - en Siypdeelen enz. 

Prima
merk W * , 

in wichthondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

niet vervalscht met hoogovenslakken, kalksteen 
of dergelijke bijmengingen. 

 en andere
per Wagon of Scheepslading. 

, 
uit de prachtige groeve te Emptinne, 

van de n  &
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

T A N . 
uit de groeven van 
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 w ummm 
. 

in . 
Agenten van de j van 

Quonast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en  tot conenrree-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 
A T 

bij  groote en kleine partijen. 

. 

Van der 
Galv. op 

L O O N l 
linden &  Co. 

Zuinigheids-  Niet aangrocien-
 de on roeatwe-
| nude Verven. 

. SU Y , 
N VA N 

N
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheiding). 

Bickerstraat 
. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
Nieuwe vaart , O 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

, S E £ 

E T &  O.,
Oostzeedjjk 248,

e ondergeteekende vestigt de aand-icht 
op zjjne inrichtin g voor
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Atn-
! sterdam, heeft zich welwillend belast met het 
: geven van inlichtingen en het aannemen van 
 bestellingen voor  zonder 

liooging voor de bestellers. 
O . J . , 

VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

S S enz. 

n , 

e , 
volgens teekening. zijn belangrijk n prij s verminderd en voorhan-

den in de n van 

 ontbiede de geïllustreerde

uit de groeven van 

geladen te t a ƒ 17,50 per  cub. . 
s cn inlichtingen geven dc hoofd-

agenten N en Co. A .üos te inde Amsterd. 
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Prijsopgaaf wordt gevraagd van 

400 stuks N 
voor  de waterleiding der  gemeente Arnhem. 

Aanbiedingen met teekeningen op schaal 
van minstens 1 a 10. opgaaf van kosten, 
tjj d van levering enz. worden vóór 15 -
cember  1883 franco ingewacht aan den Bur -
gemeester. 

Geldcrsch-Overijselsehe 

G 
op Zaterdag den 22 r  1883, des mid-
dags ten twaalf ure, in de Sociëteit »

"  op den Zonnebrink te
 van: 

Bestek N'. 24. 
n van Spoorbaan en Wissels 

enz. ten behoeve van de -
spoorwegen van o naar 
Enschedé en van Boekeloo naar 

. 
Bestek N" . 26. 

Gebouwen en n op de 
Stations , Enschedé, 
Neede en Winterswijk , in vier 
perceelen. 

e inschrijvingsbiljetten moeten uiterljj k 
één uur  vóór de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der  perceelen 
van Bestek N" . 25 kan afzonderljj k worden 
ingeschreven en moet een afzonderljj k in-
schrjivingsbilje t worden ingeleverd. 

n verstrekt het bureau der -
schappij  Winterswijk, alwaar tevens de be-
stekken met bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van 

/ — voor  bestek N°. 24 
» 2.60 » » N°. 25 

verkrjjgbaa r  zjjn . 

Winterswijk, den 28 November  1883. 

Van ouds gevestigde Fabrieken 

 W
te e (prov. Groningen). 

Nieuwe Constructie 

Centrifugaal pompen en Stoomheijen 
T E P en TE . 

 van a 

buiten- en binnenlandschc 
lie beproefde, 
Brandspuiten 

 1883. 

T : 

Torenuurwerken, zwaar  Oietwerk, 
- en , -

chines- en Grofsmederij.  Echte -
nepen en Gomelastieken Brandspuitslan-
gen en Emmers, gejjkte n Ba-
lansen, Schalen, Gewichten, etc. 

A A N E E E 

Steen-, - en 
, 

(werkende met zeven ovens); groote voorraad. 

s &  Fabriekanten, 
Berlijn . . n Weenen. 

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming Ac Ventilatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestollen en Wasoh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

D E J O N G H & C 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn op-| 
hrengst van 150 tot 2000 » per  werkdag, Stoomgraafinachines (Excavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegelvorm-
macbines, n - cn Brugcons t ruc t iën enz. 

Beltweg N°. 3. 
. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeren, Bedekkingen enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k  Amsterdam, of bjj  den r 

 O. S . , Beekstraat F . 62, te Arnhem. 

 W. PATON . 

e van Financiën. 

e ONTVANGE E
N te  zal op 

Saterdag den 22 r  1883, des middags 
te 12 uren, te zjjnen kantore aldaar, in het 
openbaar 

: 
a. Bestek No. i. 

t slechten van een deel van 
Bastion V te , het dem-
pen van een deel der  gracht 
benoorden dat Bastion en van 
de k bij  de Groote , 
het aanleggen van aardebanen 
en het verleggen van den uitri t 
naar  Groningen. 

 Bestek No. 5. 
t sleohten van een deel van 

de vestingwallen tusschen den 
uitri t naar  Groningen en de 
voormalige t te -
zjj  len het maken van een aarde-
baan. 

e besteding geschiedt bjj  enkele inschrjj -
ving, voor elk bestek afzonderljj k en in 

Voor het vervoer van den overtolligen 
grond wordt tot i 1886 tjj d gegeven. 

e bestekken liggen van af 10 r 
1883 ter  inzage aan de kantoren der -
stratie en n tc  Gronin-
gen, Winschoten en te Afpingedam en zjj n 
van dien dag af aan laatstgemeld kantoor 
tegen betaling van ƒ 1 per  exemplaar  te be-
komen. 

e aanwjjzing in loco wordt gegeven op 
Vrijda g den 21 r 1883, des namid-
dags te 2 uren. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij  den 
r  voor de ontmanteling der  Vestin-

gen te Arnhem en de Opzichters G. S te 
Groningen en J. G te

A
r  F. W. V A N G E N OT ff'./ . 

Bureau der e van Architccüir a el Amieitia: | AN
C. . S S en A. W. . 

Stukken voor  het Genootschap, de e betredende, tc adre> 
aan den r  C. B.

T ƒ2.25 Pc' r  maanden of wel /es gulden per  jaar  bij  _ 
vooruitbetaling en franco toezending van dit bedrag;  het buitenland 
T  so en e f 0.—, bij  vooruitbetaling. 

, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 
 cent voor  een bewijsnomincr, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 

r  T l . . Ö. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. \ Afzonderlijk e nommers, uitsluiten,! bij  contante betaling te bekomen, 
All e andere stukken cn advertentien aan het Bureau van  Of merker,  ad 15 cent per  stuk en 25 cent per

nriekoningenstra.it N" . 28 te Arnhem.

,. . s , Prinsengracht  te Amstel 
dam, en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r  T i l . O. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 

lingens 

~ ¥ . 
t nieuwe Genoolschapsjaar  vangt aan met  Januari 1884. Zij , die vóór dien datum als gewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopende jaar  van de betaling der  contributi e 

vrijgesteld, en ontvangen de tot 1 Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt ƒ 12, die voor  buitenleden ƒ 7. 50 

per  jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks Dc Opmerker, terwij l voor het overige naar de wet wordt verwe-

zen, die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt.

N V A N T . 

n n wordt bericht: 

1"  dat als gewoon d van het Genootschap zijn 
aangenomen de heeren W. C. , A. S. Schoevers, 
J. Buck cn E. J. , en dat als Buitenlid zijn 
toegetreden de heeren J. J. Weve, Gemeentearchitect 
te Nijmegen; . Bootsman te Zuidhorn ; J. G. Thamer 
te Vlieland; . Schütz te Zeist en J. Smits te Nieuwer-
amstcl; 

2"  dat op de uitgeschreven prijsvraag: „Een gevel 
voor  een heerenhuis"  , 19 ontwerpen zijn ingekomen 
onder de volgende motto's: 

n den , , Je , 
r , Studie, Puntenburg, Ex unguc leonem, 

Eigen kunst is eigen leeren, (Zwarte cirkel met rood 
kruis) , Strijd , Eendracht maakt macht, ?, Probe, 

, Facade, 15??, Ventilatius, , ; 

30 dat in de plaats van den heer  W. Wilkens, die 
om redenen van gezondheid eervol ontslag heeft ver-
kregen als Bestuurder  , is benoemd de heer  E. Cuypcrs; 

40 dat als 2, l c algemeene prijsvraag is uitgeschreven 
„Een t met uitspanning", waarvan het 
programma in dit nommer is opgenomen. 

Zoowel Gewone als Buitenleden kunnen op deze 
prijsvraag mededingen. 

5° dat de 416''  vergadering zal gehouden worden 
den \cfnu r  a. s. in n Stroucken. e 
agenda voor die Vergadering is: 

a. n van het Bestuur. 
 Ballotage van voorgestelde leden. 

c. t benoemen van een Commissie tot nazien 

der  rekening en verantwoording van den Penning-
meester. 

d. Bijdrage, te houden door  den heer  J. van der 
Sluys Veer  , over  Constructie. 

e. , te geven door  de heeren Ch. 
m en . W. Croiset van Uchelen. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th . G. Strengers. 

A E T . 
Vergadering van 12 December 1883. 

Na opening der  vergadering en lezing der  notulen, 
wordt mededeeling gedaan van een schrijven van Zijn e 
Excell. den r  van Binnenlandschc Zaken, waarbij 
hij  onder  dankbetuiging zich bereid verklaart , het hem 
aangeboden buitengewoon eerelidmaatschap van het 
Genootschap te aanvaarden. Ook van den Burgemees-
ter van Amsterdam kwam een brief van dankbetui-
ging in. 

e 19 antwoorden, ingekomen op de prijsvaag voor 
een „Gevel voor  een heerenhuis", waren in de zaal ge-
ëxposeerd. 

c Secretaris deelt verder  mede, dat door  de heeren 
correspondeerende leden te Apeldoorn, Utrecht en -
terdam ontslag is gevraagd, 'twelk hun verleend is. 

a wordt overgegaan tot de ballotage van de 
heeren , Schoevers , Buck en , die allen 
als gewone leden worden aangenomen. Vij f buitenle-
den zijn toegetreden. 

Al s eereleden worden benoemd de heeren . Gos-
schalk, J. A . Schuurman en C. Springer. 

Al s bestuurder  wordt gekozen de heer  E. Cuypers, 
/'Tri 

Gedrukt bjj  W. van der  Wiel  O., te Arnhem. 

file:///BONNKMENT
http://nriekoningenstra.it
http://Strex.if.rs
file:///cfnu


458 E . 15 . 1883. 

die de benoeming nog niet aanstonds aanvaardt, doch 
wien eenige bedenktijd verleend wordt. 

e heer  F. J. Bremmer . houdt nu zijne aange-
kondigde lezing over  tuinbouwkunst, die wij  weldra 
in haar  geheel onzen lezers hopen mede te deelen. 

c Voorzitter  dankt den spreker  voor  zijn belang-
rijk e bijdrage, waarmede de Vergadering door  applau-
dissement instemt. 

Al s kunstbeschouwing geeft de heer  Bremmer de 
interessante collectie photographieën naar  ontwerpen, in-
gekomen op den Prix de , in verschillende jaren 
aan de Académie des Beaux-Arts tc Parijs uitgeschreven. 

Nadat ook voor  deze schoone kunstbeschouwing den 
gever  dank is betuigd , worden twee gewone leden voor-
gesteld, en na eenige huishoudelijke besprekingen de 
vergadering gesloten. 

E E -
. 

e e Schouwburgvereeniging"  heeft 
haar  jaarlijksc h verslag aan de leden uitgebracht. n 
kan nu over  den geheelen loop van het schouwburg-
concours oordeelen en — daaruit de conclusie trekken: 
dat het getal der  mislukte prijskampen in Nederland 
wederom met één is vermeerderd. t is in weinig 
woorden aan te toonen. 

Nadat acht ontwerpen ingekomen en door  de Jury 
beoordeeld waren, bleek uit het rapport dierjury.da t 
er  niemand kon worden bekroond — dc gewone afloop 
van prijsvragen in Nederland —; en toch zou niemand 
uit de beoordeeling van het ter  uitvoering bestemd ont-
werp „Apollo "  een dergelijk vonnis hebben kunnen 
verwachten. t oordeel toch lokte zelfs de woorden 
van een der  concurrenten uit: dat de gebreken in dat 
ontwerp door  de Jury „met den mantel der  rvwliefde" 
waren bedekt en, werkelijk , daar  was alle schijn van. 
Jammer maar  , dat dit door  een der  niet gelukkige 
concurrenten werd gezegd. Zulk een verliest den strij d 
tegen de wereld altijd . 

Om dezen schijn te staven, waren niet eens die 30 
punten van den reclamant noodig, doch slechts één punt 
voldoende. n leest n.l., ten aanzien van het ont-
werp „Apollo" , in het rapport der  Jury: -
ling van de ruimt e voor  het magazijn door  dwarsmu-
ren geeft daaraan meer  bekrompen voorkomen, dan er 
in werkelijkheid en bij  de andere plans vergeleken 
bestaat. 

 men niettemin meer diepte voor dc magazijnen 
wenschclijk achten , dan is zij gemakkelijk te bekomen 
door aan het hoofdgebouw dezelfde diepte toe tc kennen, 
als in de croerigc ontwerpen is aangenomen." 

Algcmeencr  , onbestemder  uitdrukkin g als deze , is 
toch niet denkbaar; alsof dit zoo gemakkelijk ging en 
andere ontwerpers, juist om aan de gevraagde ruimt e 
voor  magazijnen te voldoen en van aanmerkingen ten 
dezen opzichte verschoond te blijven, zich daardoor  niet 
aan andere gevaren moesten blootstellen. e bewijzen 
dat dit niet zoo gemakkelijk ging, zijn nu dan ook ten 
volle geleverd en duidelijk te lezen in het jongst ver-
slag der  Schouwburgvereeniging, waarin de Secretaris 
zegt: 

t rapport , in dato 3 November  1883, behelst 
voor  het grootste gedeelte eene verdediging van de 
verschillende wijzigingen en verbeteringen en bevat 
voorts eenige wenken en beoordeeling van wat minder 
wenschelijk en schoon was voorgekomen, doch daarin 
werd met nadruk gewezen op het gevoelen der heeren 
Le Gras en  dat wegens gemis aan ruimte 
achter het toonccl, de oprichting van een afzonderlijk 
gebouw, voor berging van toonecl-dccoratief, onmis-
baar was." 

Na eene tweede herziening en verandering van het 
ontwerp „Apollo "  is het dus niet eens mogelijk geweest, 
aan die vraag naar  voldoende ruimt e achter  het tooneel 
te voldoen. 

Gesteld nu, dat geen der  ontwerpers geheel aan 
den eisch der  heeren e Gras en Pflaging had vol-
daan, hetgeen echter  niet bleek uit het eerste Jury-
rapport , waaraan die heeren toch ook deel hadden, 
dan zou men toch met billijkhei d mogen verwachten, 
dat de ontwerpers, die daaraan veel meer  voldeden dan 
het ontwerp „Apollo" , en daarvoor, hoewel zeer  noode, 
andere zaken hadden opgeofferd, ja zelfs een deel 
van de vrij e doorgang achter  het tooneel moesten 
overbouwen, omdat het terrein tc klein was om die 
ruimt e elders te vinden, ook daarvoor  erkend werden. 

h niets van dit alles — een stilzwijgen over  dit 
punt was hun deel. t was niet voldoende, niet eer-
lijk ; men vergete niet dat het een hoofdpunt gold — 
met nadruk als zoodanig in het verslag der  Vereeniging 
door  dc heeren e Gras cn Pflaging vermeld. 

Voorts blijk t uit dat verslag, dat het bewust ontwerp 
„Apollo "  langzamerhand in een bijna geheel nieuw ont-
werp is veranderd. n ligt, op zich zelf beschouwd, 
niets kwaads ; in het algemeen is een dusdanig ontwik-
kelingsproces zelfs aan te bevelen, doch — waartoe dan 
een prijskamp onder  bevoegde mannen uitgeschreven? 

t talent van den heer  Verheul ware dan wel vol-
doende geweest om aan hem ineens de opdracht te 
geven; men had dan het halfjaar  kostbaren tij d van de 
overige ontwerpers, ad / 300 honorarium , wel kunnen 
sparen. 

Nu men eenmaal een prijskamp had uitgeschreven 
en vanplan was tot zulke diep ingrijpende wijzigingen 
van eenig ontwerp over  te gaan — nu brachten de 
beleefdheid en de billijkhei d ook mede, dat tusschen 
enkelen der  ontwerpers een nieuw concours, naar  een 
nieuw programma, geopend werd. 

e reden , waarom het zoo hooggeroemd ontwerp van 
prof. Giese, voor  den prij s van eene volledige bekro-
ning werd aangekocht, n.l. alléén „om den ontwerper  van 
„Apollo "  van veel nut tc zijn"  , is zeker  een paskwil: 

1". omdat men toch moeilijk zou kunnen beweren, 
dat een zoo bekwaam kunstenaar, op wiens ontwerp 
men in het Jury-rappor t den eerestempel drukte, niet 
instaat zou zijn, op een niet twijfelachti g programma, 
een volledig uitvoerbaar  project voor  eene bepaalde 
bouwsom te leveren; en 2 °. omdat het nut, dat de 
heer  Verheul van dat ontwerp, ten behoeve van het 
zijne, kón hebben, in zake de inrichtin g van den 
schouwburg , niet meer  kon zijn dan dat, hetgeen men 
door  bestudeering van vele andere projecten kan ver-
krijgen , waarvan het getal in de laatste jaren legio is; 
terwij l het kunstgedeelte van „Thalia "  té hoog stond om 
den geest daarvan in eenig ander  ontwerp over  te 
planten. n dit opzicht waren de ontwerpen „Thalia "  en 
„Apollo "  volkomen ongelijksoortig. 

e som van ƒ 3 0 00 alzoo, voor  „Thalia "  besteed, 
moet worden beschouwd als eene voor  het practisch 
doel der  Vereeniging nuttelooze uitgave.  was al-
léén eene verplichte uitgave voor  de hooge verdiensten 
van een kunstenaar, die zich had laten verlokken om 
aan een echt h internationaal concours, met 
uitsluitend nationale juryleden, deel te nemen. 

e het de prijskampen in 't vervolg beter  gaan! 
Zal die der  Beurs te Amsterdam het voorbeeld geven ? 
We hopen het van harte! 

E E N . 
Aan eenige leden der j  tot Bevordering 

der Bouwkunst is een hectografische afdruk van het 
navolgende stuk gezonden: 
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 Heer, 
Zoowel wat aangaat de verkiezingen voor  bestuursleden, als 

wat betreft het nemen van gewichtige besluiten, openbaart 
zich nog dikwijl s in de j  tot Bevordering der  Bouw-
kunst een geest van vasthoudendheid aan het oude, een ge-
mis aan moed om eene schrede voorwaarts tc doen. 

Wi j  meenen dit verschijnsel aan het volgende tc moeten 

toeschrijven: 
E r zijn onder  de leden der j  velen, die uit den 

aard van hun beroep of betrekking, of door  dien hunner  vor-
ming en ontwikkelin g zich geen begrip kunnen vormen van 
de groote taak der , de bevordering van het 
kunstleven in het algemeen en van de bouwkunst in het bizon-
der. Voor  de vervullin g van die taak is noodig, dat de -
schappij  in haren tegenwoordigen nieuwen vorm, ook van een 
nieuwen geest blijke n geve, dat zij  breke met de oude sleur 
en iets uitvoere. 

Om dit alles te bereiken is het vooral van belang dat het 
bestuur  uit mannen bestaat, die op gebied van kunst of we-
tenschap een goeden naam hebben en die tevens den ijver 
bezitten, noodig om deze betrekking naar  eisch tc vervullen. 

e komt men niet, zoolang de genoemde leden, aaneen 
gesloten in hun afkeer  van het nieuwe, steeds eene gemakke-
lijk e overwinning kunnen behalen op de meer  ontwikkelde cn 
meer  vooruitstrevende leden, die zich vaak van de j 
af keeren, vermoeid door  al het gehaspel in de vergaderingen. 
en den zwaren strij d tegen den slcurgeest. 

e toestand moet veranderen en wij  meenen dat die ver-
andering ten goede ook kan tot stand gebracht worden , zoo 
men eendrachtig en volgens een bepaald plan werkt : 

't s vooral, meenen wij , aan ons jongeren, nog buiten allerlei 
persoonlijke kwesties staande, welke helaas in de j 
zulk een groote rol spelen, om in dezen dc eerste stappen 
te doen. m stellen wij  U voor  een soort van Vereeniging 
of band te vormen, welke de verkiezingen van bestuursleden 
der j  alsook verdere belangen zoowel van onder-
lingen als algemeenen aard bespreekt, daartoe geregeld bijeen-
komende vóór elke vergadering der , en voorts 
zoo dikwer f als noodig mocht blijken . Zullen wij  in het begin 
weinig uitrichten , door  vasthoudendheid, eendracht en ge-
trouwe opkomst, zullen wij  mogelijk er  in slagen te voor-
komen dat de j  geheel inslape. t Ge U met 
dit denkbeeld verecnigen. wil hiervan dan kennisgevcn aan 
een der  beide ondergeteekenden. Wi j  hopen U dan weldra 
uit te noodigen tot eene eerste bijeenkomst te Utrecht waar  een 
en ander  nader  kan worden geregeld. 

Namens eenige leden der j  tot Bevordering der 
Bouwkunst. 

. E . C. , . 
. , . 

 lezen van bovenstaanden zendbrief zal menigeen 
tot nadenken gestemd hebben. e onderteekenaars 
zijn jonge leden der , en zij  schijnen zich 
ook bij  voorkeur  tot de jongere leden gewend te heb-

ben. Er  wordt geklaagd , en terecht, over  den toestand 
der , en dat wel in tamelijk krasse be-
woordingen, die zeker  den bestuurders verre van aan-
genaam in dc ooren geklonken zullen hebben. 

s echter  dc oorzaak van wat er  verkeerds in dc 
j  wordt aangetroffen wel te zoeken daar  , 

waar  de opstellers der  missive het meenen te moeten 
vinden ? s die „geest van vasthoudendheid"  zoomachtig? 

n de leden „di e uit den aard van hun beroep 
of betrekking"  , of „door dien hunner  vorming en ont-
wikkeling"  zich „geen begrip van de groote taak" 
der j  kunnen vormen , wezenlijk zoo'n in-
vloed? Wij  gelooven het niet. e belangstelling, zelfs 
in een algemeene vergadering, waar  in den regel slechts 
V10 a « van het ledental bijeenkomt, is zoo gering, 
dat men wezenlijk niet heel veel moeite zou behoeven 
te doen, in een dergelijke vergadering een meerderheid 
te verkrijgen. 

n de grieven tegen het Bestuur  ligt veel waars. 
Zeker, indien dit bestond uit mannen, die aan hun 
„goeden naam in kunst of wetenschap"  wat  „

paarden, zouden de zaken geheel anders gaan. t 
tegenwoordig Bestuur  zit in Olympische rust op zijn 
zetels, en schijnt zooverre boven het gewone aardsche 
verheven, dat het niet eens bemerkt, wat daar  bene-
den wel omgaat. Een gepast gevoel van eigenwaarde 
is in een Bestuurder  zeker  te prijzen, doch het mag 

niet zoover  gaan, dat het tot de mcening aanleiding 
geeft, alsof de bezitter  op zijn lauweren rust. 

Aan dc e van het Weekblad b.v. laat nie-
mand der  Bestuurdercn zich iets gelegen zijn, zoo-
dat de Secretaris dc volle zwaarte van dien last op 
zijn schouderen krijgt , waartegen dc man natuurlij k 
niet is opgewassen. En toch zijn er  verscheidene 
Bestuursleden, die niet zonder  talent de pen voeren. 
Ook de platen van het Weekblad waren dikwerf zoo, 
dat zij  aanleiding gaven tot velerlei gegronde klachten. 
Van de rijk e stof, die de Bestuurdercn ongetwijfeld 
in portefeuille hebben, zag men echter  slechts zel-
den iets. 

Zal werkelijk de j  „nie t geheel inslapen", 
dan moet er  allereerst voor  een geheel nieuw Bestuur 
gezorgd worden, dat uit leden bestaat, die nog te jong 
zijn , om in „Olympische rust"  hunne dagen te slijten. 

h de vraag is, of de tegenwoordige Bestuurdercn 
zoo maar  goedschiks heen zullen gaan. e dunkt, dat 
ze, hoewel in den regel niet veel moeite nemende, in het 
geval dat er  pogingen worden aangewend om hen te 
doen vallen, alle krachten zullen inspannen, en hun 
invloed clan grooter  zal blijken , dan de opstellers van 
het stuk wel schijnen te vermoeden. Ook zullen vele 
oudere leden der j  zich ergeren aan een 
dusdanig „jong "  Bestuur, en als men bedenkt, dat 
die ouderen zelfs de meerderheid van liet tegenwoordig 
Bestuur  onder  de „jongelui "  rangschikken , is van 
dien kant ook niets dan tegenwerking te wachten. 

e j  begint zachtjes aan oud te worden, 
cn wij  weten het allen, ouderdom komt met gebreken. 
Een grijsaard moge eerwaardig zijn, tot hard werken 
is hij  niet meer  instaat. s sprak op een verga-
dering voor  een jaar  of wat een der  geestigste leden 
van de j  als van een „zieltogend lichaam", 
en hij  profeteerde, dat alle geneesmiddelen, den zieke 
toegediend, het lijden slechts zouden verlengen, zonder 
ooit tot beterschap tc voeren. Een paar  jaar  geleden 
gaf men den zieke een anderen leefregel: men diende 
hem ccn paar  pillen toe, in don vorm van ccn „Week-
blad"  , van een „Tentoonstelling" ; nu geeft men hem 
zelfs een zeer  kras medicament, in den vorm van een 
„Gebouw" ; doch al blijk t zijn constitutie niet tc zwak 
voor  het laatste geneesmiddel, hij  zal sukkelend blij -
ven , want hij  lijd t aan langzaam verval van krachten. 

t purgeermiddel, dat de opstellers van den brief 
hem willen doen slikken, zal hij  niet willen innemen, 
en mocht hem met geweld de mond opengebroken 
worden, zoodat hij  wel genoodzaakt is het op tc ne-
men , dan wordt zijn einde slechts verhaast. 

s het echter  niet wreed , willens en wetens zoodanig 
lijden te laten doorgaan? Zou het niet humaner  zijn, 
hetzij  door  een slaapmiddel, hetzij  door  een genade-
schot cr  ccn eind aan tc maken ? 

t. t. 

N . 
n den laatsten tij d worden hiertelande schoolbor-

den van hardglas in toepassing gebracht, en de 
gunstige getuigschriften van verschillende leeraren aan 
hoogere burgerscholen en hoofdonderwijzers geven 
aanleiding, een paar  woorden tot aanbeveling te schrij-
ven. e borden zijn voor  het onderwijs in den 
algemeenen zin des woords, en dus ook voor  dat in 
dc muziek en het teekenen, bestemd; zij  worden in de 
fabriek van Friedrich Bender  te p vervaar-
digd, en de heer . A . Bender, te , treedt als 
eenig agent voor  Nederland en zijne Oostindische 
bezittingen op. 

t voordeel dezer  borden ligt voor  de hand; ten-
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gevolge der  samenstelling zijn zij  soliede en sterk, 
daarbij  onafhankelijk van veranderingen in temperatuur 
cn vochtigheid , vri j  van 't lastige glimmen, bersten 
en krimpen. Volgens de getuigschriften, ons ter  inzage 
verstrekt, hebben de hardglasborden , behalve deze 
voordeden, nog dc goede eigenschap, dat zij  niet 
krassen en gemakkelijk schoongemaakt kunnen wor-
den , terwij l men er  zeer  zacht op schrijft . 

e borden zijn gevat in een ongeverfd houten raam 
en kunnen als schuif-, hang- of stdbord (op een ezel) 
gebruikt worden; zij  komen in verschillende grootten 
voor en hebben een zwarten grond , die met wit krij t 
beschreven wordt, of wel een witten grond, waarop 
met zwart of gekleurd krij t cn houtskool getcekend 
wordt. Onder deze borden treft men er  ook aan met 
lijnen geruit, ten dienste van de Fröbel-methode en 
doortcekenborden, waarbij  het voorwerp, dat men 
wenscht af te teekenen, op de binnenzijde van het 
achterschot met punaises bevestigd wordt. e meest 
gevraagde soort van schrijf- en muziekborden hebben 
de lengte van 126 bij  eene hoogte van 111 . 

r  denzelfden fabrikant wordt ook wit en gekleurd 
krij t geleverd, dat van eene goede qualiteit is. 

e belangstellende lezer kan nadere inlichtingen 
trekken uit de navolgende vakschriften, als: 

n fur - und l aller ; 
7'"  Jahrgang No. 9, von 1 i 1883; 

Padagogischcr t No. 7, e zu 
s und Schule"  No. 20, von 19 i 1883 en 

Westdcutschcs Gewerbeblatt, Organ des Central-
Gewerbe-Vereins ftir d , Westfalen und benach-
barte Bezirke, i 5 t e r Jahrgang No. 5, von 10 Juli 1883. 

e gelegenheid, zich hiertelande omtrent de deugd-
zaamheid dezer  borden zekerheid te verschaffen, staat 
ruimschoots open, daar zij  reeds te Amsterdam, Arn -
hem , Assen, Beest, Bergen-op-Zoom, , 

, , Enkhuizen, , , 
, , , , 

, Nijmegen, Vlissingen, Waalwijk , Wagenin-
gen, Zeist en Zwolle geplaatst zijn. 

Bij  het gebruik is het wcnschclijk, de borden van 
tij d tot tij d flink met amaril te wrijven; een theelepeltje 
daarvan, met water  aangemengd, is voldoende voor 
een bord. Nadat vij f tot tien minuten drooggewreven 
is, wordt het bord met eene natte spons afgeveegd. 

v. G. 

. 
 5 r 1883. 

Geachte Heer
 deed mij  waarlij k genoegen in een ingezonden 

stuk van De Amsterdammer dd. r  te lezen, 
dat ik gefaald heb in mijne bewering, alsof er, om de 
voortplanting van het geluid van boven of naast elkaar 
gelegen vertrekken tc verhinderen, gcene afdoende 
middelen zijn aan te wenden, zonder  dat dit met groote 
kosten gepaard zoude gaan. (Zie De Opmerker van 
17 November  j l . , bladz. 430.) 

e heer  J. . van Sluiters, architect te Amsterdam, 
inzender van genoemd stuk, beweert althans daarin, 
dat deze middelen reeds jaren bestaan, cn door  hem 
in een aantal gebouwen zijn toegepast. Ofschoon het 
jammer is, dat geen dier  gebouwen wordt genoemd, 
en dus de gelegenheid niet wordt gegeven, daarvan 
het uitstekende nut te beoordeelen, is het nog meer  te 
betreuren, dat van het middel zelf geen melding wordt 
gemaakt. Vele bouwkundigen zouden zeker met mij 
den heer V. S. dankbaar  zijn voor de bekendmaking 
eener  vinding, waarvan zooveel practisch nut kon wor-
den getrokken. 

e geheimhouding leidt mij  tot de volgende ge-
dachten : 

Of de heer  V. S. wil er  eerst eene monopolie van ma-
ken, alvorens zijne vakgenooten den grooten dienst te be-
wijzen , door hen zijne wetenschap deelachtig te maken, 
óf hij  behoudt die kennis voor  zich , om daardoor  uit te 
munten; wat, bij  het bewustzijn dat velen door  eenige 
publiciteit konden worden gebaat, zeker  niet van egoïsme 
is vri j  te pleiten. 

Bovendien, . de , begrijp ik niet goed , waar  eerst 
wordt gemeld het middel reeds dikwijl s te hebben toe-
gepast , de heer  V. S. later  kan schrijven genegen te zijn, 
bij  scrieuse deelneming, aan het systeem een practische 
uitvoering tc willen geven, door het in exploitatie te 
brengen. 

. i. is dit tegenstrijdig. 
j  vleiende, dat bovenstaande regelen ertoe zullen 

leiden dat vele architecten door  den heer  V. S. omtrent de 
middelen ter  bestrijding van bovengenoemd gebrek 
zullen worden geinformcerd, waarvoor  ZEd. bij  voor-
baat van hun dank verzekerd kan zijn , en U dank-
zeggende voor de plaatsing dezer  regelen , heb ik de 
eer te zijn, 

Achtend , 
Uw dw. r 

A . T.

 de

j  het lezen van  Opmerker van 8 r  jl . n°.
zal menigeen met mij  onaangenaam getroffen zijn door  eene 
opmerking, ingezonden door den heer . tc . 

Onaangenaam noem ik den zeker  vri j  algemecnen indruk , 
omdat door dat schrijven »te recht of ten onrechte, dit moest 
nog blijken" , een jong en veelbelovend architect de kroon 
van het hoofd werd gerukt. r  hoe steeg deze gewaarwor-
ding nog, toen het ten slotte bleek, dat van de beweerde ge-
lijkeni s tusschen beide projecten niets hoegenaamd te bespeuren 
was, en dat men, om maar iets te noemen, met evenveel recht 
den dom te n kan gelijkstellen met dien te Bazel, omdat 
zij  beiden twee torens hebben. 

e kunst wordt in ons land nog lang niet naar  waarde ge-
schat: dit is een feit, waarin hare vereerders zooveel mogelijk 
berusten, vertrouwende op de kracht , die van haar  zelve uit -
gaat; maar  als een harcr  priesters, cn nog wel een jong, ijverig , 
en in het onmiskenbaar  bezit van talent, door  onjuiste be-
weringen het publieke wantrouwen op den hals wordt ge-
schoven, wat onvermijdelij k hem en de kunst moet schaden, 
dan berusten zij  niet. neen, dan zullen zij  strijden. 

k hoop, r  dc , dat een vaardiger  pen dan 
de mijn e het voor den heer  J. Verheul . opneme; maar  de 
gedachte, dat zeer  velen mogelijk niet zouden onderzoeken in 
hoeverre het schrijven uit l waarheid bevat, heeft mij 
deze zwakke poging doen wagen. 

Zwolle. . 

Aan den  Heer A. Th. 
Naar aanleiding van uw critiek , overgenomen in  Opmerker 

van 1 r 1.1., neemt de ondergeteekende de vrijhei d u 
te doen opmerken, dat de talrijk e gevleugelde schijven (cirkel -
vormige schijven, een geliefkoosd motief in dezen stijl) , 't ge-
vleugelde rad als spoorwegsymbool moeten voorstellen, doch 
door de kleine teekening misschien niet duidelij k konden aan-
geduid worden-  Ontwerper 

; . 

e ondergeteekende heeft de eer, dc aandacht van heeren 
architecten en bouwkundigen te vestigen op de in het buiten-
land thans zoozeer  gezochte marmersoort uit dc groeven van 

, vooral voor  hetgeen betreft balustres, traptreden, 
beeldhouwwerken enz. c aangename kleur , soliditeit van 
grondstof gepaard aan den zeer  billijke n prij s van deze mar-
mersoort, kunnen niet anders dan ook hiertelande welkom zijn 
tot versiering voor  alle monumentale gebouwen. 

t zou den ondergeteekende aangenaam zijn, indien dit ar-
tikel bij  voorkomende gelegenheid door een der  heeren leden 
van het Genootschap Architectur a et Amicit i a ') tot een onder-
werp van bespreking gemaakt werd, waartoe hij  gaarne de 
voorhanden zijnde modellen ter  beschikking wi l stellen, welke 
overigens ten allen tijd e bij  den ondergeteekende ter  bezich-
tigin g zijn. S. .

Amstel
Agent voor Nederland. 

!) Of leden van afdeelingen der j  van Bouwkunst. 

E , 15 . 1883. 

G TO T G
T T E . 

Onlangs werd te Groningen eene Vereeniging tot Be-
vordering der  Bouwkunst opgericht, waarbij  reeds ter-
stond bleek dat zij  in eene behoefte voorziet, want de 
Vereeniging neemt sterk in bloei toe, vooral ook door 
het toetreden van een groot aantal kunstlievende leden, 
't Gevolg daarvan was, dat de Vereeniging van den aan-
vang af zich gemakkelijk kon ontwikkelen, zóó zelfs, 
dat zij  thans — naast haar  gewonen werkkrin g — de 
aandacht heeft geschonken van eene voor  de gemeente 
Groningen zeer  belangrijke zaak. t was n.l. reeds 
lang dc wensch van velen — ook van het h 
Bestuur der  stad — dat in het midden van het -
plein (het nieuwe gedeelte der stad) een fontein zou wor-
den opgericht. t Bestuur van de jeugdige Vereeni-
ging heeft deze zaak thans tot die der  Vereeniging ge-
maakt, en zoodoende heeft zij  de volgende prijsvraag 
uitgeschreven: 

Art . 1. c Vereeniging tot Bevordering der  Bouw-
kunst te Groningen verlangt een ontwerp van een mo-
numentale fontein op het n te Groningen. 

Art . 2. c juiste plaats, waar de fontein zal worden 
opgericht, is aangeduid op de bij  dit programma be-
hoorende teekening. Zij  komt te staan in een bas-
sin , dat eene binnenwerkschen diameter  heeft van 15 
meter. e diepte van den bodem van dit bassin is 
beneden den constanten waterspiegel 0.70 meter. e 
rand van het bassin is boven dien waterspiegel 0.20 
meter. t bassin wordt gevoed door  middel van dc 
waterleiding met een uitstroomingsbuis van 0.05 meter 
diameter. 

Art . 3. e fontein zal moeten zijn een gedenktee-
ken ter  herinnering aan het feit, dat de vestingwallen 
om de stad Groningen werden gesloopt en de gemeente 
daardoor  een nieuw tijdper k is ingetreden van alge-
meene ontwikkeling. e zal gecischt worden dat de 
fontein den indruk geeft van een krachtig, monumen-
taal en majestueus karakter : terwij l op esthetisch zicht-
bare wijze zal moeten blijken, dat zij  zal worden opge-
richt door  bijdragen van alle burgers der  stad Gro-
ningen. 

Art . 4. e ontwerper  wordt volkomen vrijgelaten 
in de keuze van stijl en materiaal; evenwel zal hij  er 
op moeten bedacht zijn, dat het door  hem aan te wen-
den materiaal volkomen duurzaam is en geen twijfel 
kan bestaan of het tegen alle invloeden van het weder 
bestand is. 

Art . 5. c bouwsom, die door den ontwerper  niet 
mag worden overschreden, bedraagt 10,000 gulden. 

Art . 6. e prijzen, die voor de ter  bekroning 
waardig gekeurde ontwerpen worden uitgeloofd, zijn: 
1"  Een prij s van 250 gulden en het eerdidmaatschap 
der  Vereeniging; 2° een premie van 100 gulden; 3" 
eene eervolle vermelding. Bovendien zal, wanneer 
tot de oprichting der  fontein wordt overgegaan, aan 
den ontwerper, die met den  sten prij s bekroond is, 
de uitvoering worden opgedragen tegen eene belooning 
van 5 procent van het kostenbedrag, dat door  hem bij 
zijn ontwerp is opgegeven (wanneer  hij  zulks wenscht). 

Art . 7. Er  wordt verlangd: a een plattegrond-
teekening; b een geheele opstand cn een of meer ge-
deeltelijke aanzichten; c een geheele doorsnede; d 
eene memorie van toelichting; e een gedetailleerde 
begrooting. e teekeningen moeten allen zijn op één 
tiende der  ware grootte. e behandeling der  teeke-
ningen wordt geheel vrijgelaten. 

Art . 8. e ontwerpen, welke met den eersten en 
tweeden prij s zijn bekroond, worden het eigendom der 
Vereeniging. 

Art . 9. e Jury van beoordeeling zal bestaan uit twee 

leden van het Bestuur  der  Vereeniging en drie erken-
de deskundigen buiten de gemeente woonachtig. e 
namen der  leden van de Jury zullen worden bekend-
gemaakt binnen acht dagen, nadat de termij n van in-
zending zal zijn verstreken. 

Art . 10. All e ontwerpen zullen, nadat de beoor-
deeling heeft plaats gehad, 14 dagen voor  het publiek 
worden tentoongesteld. t rapport van bcoordeeling 
zal daarbij  ter  lezing worden gelegd. 

Art . 11. All e stukken ter  beantwoording van deze 
prijsvraag worden vrachtvri j  ingewacht vóór of op den 
isten Juni 1884 bij  den heer  Joan A. Nieuwenhuis, 
Secretaris der  Vereeniging, vergezeld van een adres , 
om zoo noodig met den inzender  tc kunnen correspon-
dccren, zonder  den naambricf te openen. 

Art . 12. r  ontwerp moet zijn gemerkt met een 
spreuk of motto en voorzien van een naambrief, waarop 
van buiten dat motto is herhaald, benevens een ge-
heim teeken ter  terugvordering , en ccn corresponden-
tie-adres , en ook binnen vermeldende den naam, voor-
naam , dc betrekking en de woonplaats van den in-
zender. 

Art . 13. Bij  niet behoorlijke nakoming dezer be-
paling, of indien de vervaardiger  zich op eenige wijze 
kenbaar  maakt, zal zijn ontwerp buiten mededinging 
blijven. 

Art . 14. e nict-bekroonde ontwerpen moeten bin-
nen een nader tc bepalen tijdsti p worden afgehaald 
bij  den Secretaris der  Vereeniging; na dien datum wor-
den zij  ongefrankcerd aan het correspondentie-adres 
afgezonden. 

A E T . 
2d'

t Bestuur van het Genootschap heeft dc eer  ter  kennis 
te brengen aan heeren leden, dat als 2ir Algemeene Prijsvraag 
voor het jaar 1883 wordt uitgeschreven: 

dat voornamelijk zal moeten bevatten: 

Een gelagkamer met buffet groot 90 a 100 . Een buf-
fetkamer. Een eetzaal groot 50 a 60 1 . Een keuken met 
bijkeuken. Een waschhok. 8 a 10 logeerkamers. Een wo-
ning voor  den kastelein. c noodige gemakken en bergplaatsen 
voor  provision, brandstoffen, enz.; verder  de vercischtc ingangen, 
portalen, gangen, enz. 

Voort s moet nabij  of aan het gebouw zijn gelegen: 
Een stalling voor 8 a 10 paarden, een remise voor  rijtuigen , 

een verblij f voor den stalhouder  benevens bergplaats voor 
hooi. enz. 

Tevens moeten de noodige vertrekken aanwezig zijn tot nacht-
verblij f van bet mannelijk cn vrouwelij k personeel. 

Aan de buitenzijde van het gebouw zullen moeten worden 
aangebracht dc noodige veranda's en balkons. 

t geheel zal een landelij k karakter  moeten dragen. 
Er worden verlangd de navolgende teekeningen: 
 dc plattegronden. 

2. de voornaamste gevels. 
3. minstens twee doorsneden. 
Alles op de schaal van 1 : 100. 
Verder , zoo noodig, een memorie van toelichting. 

e behandeling der  teekeningen en de stij l van het geheel 
wordt den ontwerpers vrijgelaten. 

Aan den vervaardiger van het der  bekroning waardig ge-
keurd ontwerp zal worden uitgereikt het eervol getuigschrift 
met ccn premie van vij f cn zeventig gulden  en aan het 
daarop volgend ontwerp ccn premie van vij f en twinti g gulden 
C

e inlevering der  ontwerpen, met inachtneming van artike l 
 der  wet, moet geschieden vóór of op den ty Februari 1884 

ten huize van den istc-Sccrctaris, Oosterdoksluis no. 29 te 
Amsterdam. 

Namens het Bestuur, 
de  ste-Secretaris 

T h . G. Strengers. 

J T O T G . 

Vergadering van Vrijdag
Op de hedenavond gehouden Vergadering der  Afdeeling 

van de j van Bouwkunst alhier, kwamen als in -
gezonden medcdeelingen voor: 
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i " . Een bericht van eenige jonge bouwkundigen hier  ter  stede, 
dat zij  zich gevormd hebben tot een kring , om bevordering 
der belangen van hun vak tc verkrijgen , door  middel van eene 
leesinrichting van werken, daarop betrekking hebbende, terwij l 
het plan bestaat daarvan later een bibliotheek te vormen. Be-
paalde aansluiting aan de Afdeeling. vinden zij  om meer dan 
een reden minder  raadzaam, doch zij  houden zich voor den 
steun daarvan ten zeerste aanbevolen. 

2". Eene uitnoodiging van den heer , alhier, aan 
de Afdeeling, om het m l'rin s k te komen be-
zoeken, met opmerking dat daarin zeer  veel voorkomt, dat 
ook voor  bouwkundigen van belang kan geacht worden. 

a werd een voorgesteld lid met algemeene stemmen 
aangenomen. Bij  acclamatie werd de heer  Vogel als Bestuurs-
li d en als President der  Afdeeling herkozen cn ook de heeren 
Bauer en Wesstra werden, als Bestuursleden, met algemeene 
stemmen herbenoemd. 

Al s leden der  Commissie, bedoeld bij  art . 52 der  wet, werden 
herbenoemd de e en d en benoemd de heer 

. 
Tot afgevaardigden ter  Algemeene Vergadering der -

schappij  werden benoemd de heeren Vogel cn Tlr io n en tot 
plaatsvervangers de heeren Van m cn Van . 

Vervolgens werd door den Voorzitter  eene Commissie be-
noemd, om de rekening cn verantwoording van den Penning-
meester na te zien van welke Commissie een der  leden, na 
nauwkeurig onderzoek, het bij  uitstek goede beheer  consta-
teerde, waarvoor  den Penningmeester  den dank der  vergadering 
werd gebracht. 

Naar  aanleiding van den gunstigen toestand der  kas, werd 
door den heer n in overweging gegeven, om tweemaal 
in plaats van eens per  maand te vergaderen en dan één 
der vergaderingen meer  speciaal te wijden aan kunstbeschou-
wingen en voordrachten, waarvoor, bij  één vergadering per 
maand, ter  will e van huishoudelijkcn zaken, benoemingen, 
enz., te weinig tij d overschiet, zoodat het groote belang dier 
vergaderingen, tegen wil en dank. op den achtergrond geraakt. 

t Bestuur zal dit in zijne vergadering tot een punt van 
bespreking maken en daarna een voorstel ter  tafel brengen. 

Naar  aanleiding van de gedane mededeeling van eenige 
jonge bouwkundigen, werd de vraag geopperd, of het, inge-
volge de wet der , bepaald verboden kan worden 
om niet-lcden der j  toe te laten op de Afdcelings-
vergaderingen. n meende dit te kunnen vinden door  deze 
niet-lcden toe te laten als ge ïn t roducce rden, gedurende het jaar , 
waarin zij  in eenig opzicht het nut der  Afdeeling bevorderd 
hadden, of in een of ander  opzicht tot den bloei daarvan bij -
droegen. t bestuur  nam op zich, om dit in overweging te 
nemen en een voorstel aan het oordeel der  vergadering te 
onderwerpen. 

Nog werd door den heer s eene catalogus van wit en 
zwart geëmai l l ee rd ijzeren voorwerpen, uit de ijzergieteri j  »Vul -
caansoord"  te Tcrborgh , ter  beschikking der  afdeeling gesteld. 

e voorzitter  sloot hierna de Vergadering, met betuiging van 
leedwezen dat de kunstbeschouwing, aangeboden door  den heer 
Van , voor de tweede maal achterwege moest blijven , wat 
echter als eene aanbeveling werd beschouwd voor  het voorstel 
van den heer , om speciale avonden voor  dergelijke 
nuttig e zaken beschikbaar te verkrijgen . 

Vergadering van 14  1883. 

Na de lezing en vaststelling van de notulen der  vorige bij -
eenkomst, werden dc gewone huishoudelijke zaken der -
cember-vergadering afgedaan, als: de benoeming van twee 
Bestuursleden waartoe de aftredenden, de heeren J. E. G. Noor-

dendorp en S. Baron, werden herkozen, terwij l de eerstgenoemde 
tevens met algemeene stemmen cn onder  lui d applaus, tot Voor-
zitter  wordt herbenoemd; de verantwoording van den Pen-
ningmeester  wordt , onder  dankzegging voor  het getrouw beheer, 
door de daarvoor  benoemde Commissie goedgekeurd en de 
twee leden tot het verzamelen van stukken, geschikt tot op-
neming in het Tijdschrif t der , volgens art . 53 
der wet. de heeren Jac. . Nijdam en A . T . van Wijngaarden 
worden herkozen. 

p wordt door dc in eene vorige vergadering benoemde 
Commissie, tot onderzoek naar dc middelen tot opjossing van 
het bezwaar, dat leden eener  Afdeeling tevens li d der -
schappij  moeten zijn , bij  monde van het li d A . j . m 
verslag uitgebracht. c moeilijkheid eener  goede oplossing 
hiervoor  wordt uiteen gezet en het wordt vergeefsche moeite ge-
noemd opnieuw aan te dringen tot herziening van een wets-
artikel , eerst sedert enkele jaren vastgesteld; met het oog op 
hetgeen daaromtrent in den laatsten tij d is voorgevallen, 
meent de voornoemde Commissie te moeten adviseeren, dat 
van deze zaak verder  worde afgezien. Wel is haar  echter be-
kend dat enkele bouwkundigen en industricelen te dezer  stede 
zich aangesloten hebben tot dc oprichtin g eener  nieuwe Bouw-
kundige Vereeniging, die zich ten doel stelt, op dezelfde wijze 
werkzaam te zijn als deze Afdeeling en die voornemens is de 
medewerking der  Afdeeling in te roepen.. 

p opent het li d A . . G e zijne serie van 
lezingen welke hij  zich voorgenomen heeft dezen winter te 
houden en zegt, daartoe dc bouwwijze der  oude Grieken, dit 
in kunstzin zoo rij k begaafde volk der  grijz e oudheid, als onder-
werp te hebben gekozen; spreker  meent dat de bouwwijze 
van dit volk door dc harmonische samenstelling harer  vormen 
zich zoozeer van de overige en zelfs van die der  latere tijden 
onderscheidt, dat zij  nog steeds als hoofdelement van de 
architectonische vormenleer  geldt. t andere woorden, dat 
zij  klassiek zijn. 

Spreker  geeft eerst in kort e trekken eene beschrijving 
van het land zelf: van het oude ; hij  schetste het als een 
uitnemend schoon land, met een aangenaam klimaat , meest 
altij d helderen hemel en bewoond door een hoogst begaafd 
volk. Zoo was ditzelfde Griekenland alleszins geschikt om een 
bakermat tc worden van waren schoonheidszin en poëzie. 

a trad spreker in eenige beschouwingen over  het volk, 
dat dit land bewoonde, over  zijn oorsprong, zijne opkomst, 
bloei cn verval. e oorsprong is duister, vol overleveringen 
cn verdichtselen; eerst komt waarschijnlij k dc tij d der  Pclasgen, 
daarna de afstammelingen van , den zoon van , 
als heerschende bevolking en na den Trojaanschen oorlog vindt 
men overal verwarrin g in de Staten. c koninkrijke n worden 
vernietigd om plaats te maken voor  gemeenebesten; daarna 
ontwikkel t zich bij  de Grieken in de 5c of 6c eeuw vóór onze 
jaartellin g mcer-cn-mcer cene verfijnd e geestesbeschaving. 

Vervolgens ging spreker  over tot cene beschrijving der  beide 
voornaamste Staten: het e Sparta cn het e Athene; 
wierp over elk dier  Staten een ruimen bli k op hunne wetgeving 
en daarna op hun algemcencn godsdienst, hunne orakels, volks-
spelen, m y s t e r i ë n: cn zeden; gaf eene beschrijving van dc ont-
wikkelin g van Athene onder  j'ericles als het bloeitijdper k van 
Grieksche kunst cn wetenschap. 

Weelde en overvloed, sedert het einde der  Perzische oorlogen 
ontstaan, leidden tot verwijfdhei d en zedenbederf en daardoor 
tot verval, eerst door de verovering van Alexander van -
cedon ië, later  door het e rijk . 

Tijden s dc pauze bespreekt het li d A. T . van Wijngaarden jr . 
het resultaat met de  remover verkregen cn dc 
terrazzo-vloeren, een en ander  door  proeven en monsters toe-
gelicht. 

Onder  dankzegging aan de leden voor  hunne bijdragen . sluit 
de Voorzitter de vergadering. 

. 
r  Gedeputeerde Staten van Noord-

holland is, met ingang van 1 Januari 1884, 

tot hoofdopzichter van den provincialen 

waterstaat benoemd de heer  A . Van der 

Togt, thans buitengewoon opzichter bij 

de uitvoering der  vaartverbetering Edam-

. 

. 
n het artike l «Gezag of geld"? is eene 

zinstorende drukfou t ingeslopen. Op blad-

zijde 451, 1""  kolom, regel 30 en 31 v. b. 

staat: dat men Europeanen wil doen be-

veehteii door  inboorlingen. n leze daar-

voor  berechten. 

. 

t van Financiën. 

L A N D S GEBOUWEN. 
. 

Op g 8 Januari 1884, des middags 
ten 12 ure zal, onder  goedkeuring van den 

r van Financ iën, aan het gebouw 
van genoemd , worden aan-
besteed : 

t onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen, gedu-
rende de jaren 1884,1885 en 1888, 
aan het gebouw te 's Graven-
hage , waarin gevestigd zijn de 
kantoren van de hypotheken 
en het kadaster. 

e besteding zal geschieden bjj  enkele 
inschijjving , volgens jj  434 en 435 der 
Algemeene Voorschriften. 

t bestek ligt ter  lezing in het gebouw 
van het e van F inanc iën, aan het 
bureel der n in het 2de distric t 
te ' j  Gravenhage, aan het gebouw der -
potheken en van het r te 't Graven-
haoe en van het Provinciaal Bestuur van 
Zuidhoitand. 

n worden gegeven door den 
Bouwkundige voor  de n in het 
2de district en den r  der -
gebouwen J . A . , beiden te 
*  Gravenhage. 

Aanwjjzin g zal worden gedaan op Woens-
dag, 2 Januari 1884, des voormiddags ten 
10 ure. 

'» Gravenhage, 4 r 1883. 
 van

. 

t van Financiën-

 A NDS GEBOUWEN. 
. 

Op g 8 Januari 1884, des middags ten 
12 ure zal, onder  goedkeuring van den -
nister  van Financ iën, aan het gebouw van 
genoemd . worden aanbesteed: 

t onde rhouden van- en het doen 
v an eenige hers te l l i ngen, gedu-
rende de j a re n 1884,1885 en 1888, 
aan het gebouw te , 
waa r i n gevest igd zij n de kanto-
ren v an de hypo theken en het 
kadaster. 

e besteding zal geschieden bjj  enkele in-
schrijving , volgens  ij  434 en 435 der  Alge-
meene Voorschriften. 

t bestek ligt ter  lezing in het gebouw 
van het e van Financiën, aan het 
bureel der n in het 2de dis-
tric t te 'i-Grarenhage. aan het gebouw der 

n en van het r te
tricht en van het Provinciaal Bestuur  van 

n worden gegeven door den 
Bouwkundige voor de n in het 
2de district te 's-Gravenhage en den -
opzichter .1. J. G. S te llreda. 

Aanwjjzin g zal worden gedaan op Woens-
dag 2.bmuari 1884, des middags ten 11.; ure. 

't Gravenhage, 4 r 1883. 
 van

. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's , kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 

AVENU E  27. 
. 

A E STEEN, bekroond op 
de Tentoonstelling der j ter  be 

, vordering der  Bouwkunst in SS2; verder 
, , , enz. enz. 

s op aanvrage verkrijgbaar . 

e  der  Gemeente
 zal g 27 r  1883, 'B voor-

middags 11 ure, in het openbaar ten Gc-
meentclmize aanbesteden: 

t onderhouden van de Ge 
meentegebouwen enz. in vier 
perceelen, gedurende het jaar 
1884. 

 onderhoud van eenige Ge-
meentewerken, 1884 en 

t onderhoud der  Bestratin-
gen 1884. 

Aanwjjzin g van no. 1 Vrjjda g 21 r 
a. s., 's voormiddags half tien ure, begin-
nende aan het gebouw achter  het Gemeente, 
huis, en van no. 2 cn 3 g 20 

r  ten 10'/, en ten 11 ure; Teekeningen 
ter  inzage; Bestekken tegen betaling ter 
Secretarie verkrjjgbaar . 

lo. 

2o. 

3o. 

Berlijn . . . Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Projecten, Uegrootingen en Aanleg 
Centraalverwarming tz Vontilatio -

n rich tingen, 
naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 

Construction voor: 
Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen . Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem-
Badinrichtingen. 

StoomkooktoesteUen en Wasoh-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en  tot concurre-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

Geldersch-Overijselsche 

G 
op Zaterdag den 22 r  1883, des mid-
dags  twaalf ure, iu de Sociëteit l

"  op den Zonnebrink te
 van: 

Bestek N'. 24. 
n van Spoorbaan en Wissels 

enz. ten behoeve van de -
spoorwegen van Buurloo naar 
Enschedé en van Boekeloo naar 

. 
Bestek N" . 25. 

Gebouwen en Talrichtingen op de 
Stations , Enschedé, 
Needo en Winterswijk , in vier 
perceelen. 

e inschrjjvingsbiljette n moeten uiterljj k 
één uur  vóór de besteding vrachtvri j  worden 
bezorgd aan het bureau der j  te 
Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der  perceelen 
van Bcsb'k N" . 25 kan afzonderljj k worden 
ingeschreven en moet een afzonderljj k in-
schrijvingsbilje t worden ingeleverd. 

n verstrekt het bureau der -
schappjj  te Winterswijk, alwaar tevens de be-
stekken met bjjbehooren op franco aanvrage 
en tegen betaling van 

ƒ — voor  bestek N" . 24 
 2.60 » » N°. 25 

verkrjjgbaa r  zjjn . 
Winterswijk, den 2S November  1883. 

" S 
der Gemeente  zullen op g 
den 27 r  1883, des voormiddags 11 
ure, op het s in het openbaar  aan-
besteden : 

 bouwen eener  Onderwijzers-
woning. 

Alles nader  omschreven in het bestek en 
de teekening, die van Zaturdag 15 r 
e. k. ter  inzage en overname liggen ten 

e der  Gemeente, alwaar  gedrukte 
bestekken met teekeningen tegen ƒ 1 per  stel 
op franco aanvrage verkrjjgbaa r  zjjn . 

Aanwjjzin g ter  plaatse op Vrjjda g 21 -
cember a. s. des voormiddags 11 ure, door 
den Architect J . . V A N G te
terdam, bjj  wien inmiddels, des verlangd, 
nadere inlichtingen te bekomen zjjn . 

e inschrjjvingsbiljette n moeten vrachtvrj j 
zjj n ingekomen vóór den 26"" 1 r 
des namiddags 7 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N , Burgemeester. 
J . P. , Secretaris. 

Boekhl. . G.  Cz., Amsterdam 
voorhanden: . 

 zu  12.50 . 

f ü r d e n g 18 » 
 zu Wiesbaden 20 » 

uit paplerstof met sterke hennip, zeer  ligt, 
naar aanwezige of te geven teekeningen 

™ y . B 1 

. SU Y , 
N V A N 

S
op dc . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 

A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

All e voorwerpen van Beeldhouwwerk en Steenhouwwerk alsmede brute Steen 
van bovenstaand marmer, worden binnen korten tij d na bestelling naar  teekeningen 
keuri g afgewerkt geleverd door 

S . X _ i . D B B E T ü R , 
 109, 

Agent voor  Nederland. 

Bekroond te Arnhem met diploma 1"  graad. 
- en Profilstccnen in alle gewenschte kleuren, Parketvloeren, , Buizen, Orne-

menten van n en Portland-Cement 
l in n Schoorsteenmantels, Portland-Cement, merk "  en verschillende 

andere soorten enz. enz. 
Generaal-Agentschap voor  Nederland en n van den r 

 BETT te Frankfur t a . voor  den aanleg van Terrazzo vloeren. 
N.A. , Directeur. 
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i cn Srooiiilicijen 
TE P on TE . 

VkN ™ B . r d r r r h t . 

1868. 

1879. 

1881. 

, X en Stalen 
N 

- en , enz. 

e  EESTE r  Gemeente
 zal , 's voor 

middags 11 uur , in het Openbaar  ten Ge-
meentehuize

t onderhoud van de Schoolge-
bouwen enz. in vier  perceelen, 
gedurende het jaar  1884. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie 
verkrjjgbaar . 

.

E N VAN VA E , 

. 
Beltweg N». 3. 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van  enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k  Amsterdam, of bjj  den r 

. G. S C  Beekstraat P. 62, te Arnhem. 

 W. N . 

Vertegenwoordiger  der  Ceramiek- en 
Cemennegelfabriek. 

 O.,
Verders specialiteit in : 

n - en Fabrieksramen. 
n en n Bolblinden. 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel b i l lpe r en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

, 

-

en andere 

N 

voor , , 

S S enz. 

, 

3

 2 

C E T &
Oostzeedjjk 248,

. j T , 

Van der JJinden & Co. 

L 0 0 N | z"i" "ei': Niet aangroeien-
 Je cn roest we-

) s Vcrvcu. 

Bj j P. A , te  is verschenen d e  aflevering van 

Beknopt Practtach k 

e en , 
noon 

. F . . 
 aan de Burgeravondschool en de Hoogere  te

 bü  10 1.20. 

c ondergeteekende vestigt dc aand'cht 
op zjjne inrichtin g voor ; r a
bu'zonder  geschikt voor de reproductie van 
Plans, Teekeningen enz. van  Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor

 voor de reproductie van Platen en 
Gravures, ook van Teekeningen voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cz., te Am-
sterdam , heeft zich welwillend belast met het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor  Pl i« i * l i i l i *c r«p l i l r , zonder 
prijtverbooging voor  de bestellers. 

Gr . J . . 

Op Woensdag 19 r  1883 , des namid-
dags te 2 uur , zal door  den r .1. . 

, in het  Café  Plan-
tage , bjj  enkele inschrjjvin g 
worden aanbesteed: 

t Bouwen van een Fabrieksge-
bouw, met Stoom-Schoorsteen, 

, , ten 
behoeve eener  Stoomdiamant-
sujperij , op het Terrein gelegen 
aan de Verwerstraat, te Am-
sterdam. 

Bestek en teekeningen zjjn tegen betaling 
van / 1  verkrjjgbaa r aan de Boek-en 

j  van Wed. J . T A  &

Spuistraat bd l'aleisstraat. 
n worden gegeven door den 

Architect-Werktuigkundig e .1. W . . 
Aanwjjzin g Zaterdag 15 , des 

namiddags te 2 uren. 

Gedrukt bij  C. W. van der  Wiel & 0U., te Arnhem. 

E G N \ G

r  F. VV. V A X T TG/. 
Bureau der e van Architectur e et Amicitia : JAN' , 

C. . S S en A. \V. . 
Stukken voor  het Genootschap, e betreffende, te adresseeren 

aan den r  C. . S , Prinsengracht 851 te Amster-
dam , en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r . G. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentien aan het Bureau vnn  Opmerker^ 

t X" . 28 te Arnhem, 

T ƒ2.25 r  maanden of wel zes gulden per  jaar  hij 
vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag; voor  het buitenland 

f 7.50 en e f  , bij  vooruitbetaling. 
, ad 20*cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

. 
 nieuwe Genootschapejaar  vangt aan met  Januari  Zi j , die vóór dien datum alsgewone-

of buitenleden tot het Genootschap toetreden, zijn voor het nog loopendc jaar van dc betaling der  contributi e 

vrijgesteld, cn ontvangen de tot  Januari verschijnende nommers van De Opmerker zonder  bijbetaling. e 

contributi e voor  gewone (d. i. te Amsterdam woonachtige) leden bedraagt  die voor  buitenleden

per  jaar. Zij  ontvangen daarvoor  wekelijks De Opmerker, terwij l voor het overige naar dc wet wordt verwe-

zen, die gaarne aan ieder  belangstellende gezonden wordt.

N V A N T . (A. etA.) 

n n wordt bericht: 

 dat de regelings-commissic voor den feestavond 
van  Januari  de eer  heeft heeren , die 
op dien avond eene bijdrage wenschen te leveren, uit 
te noodigen zich te vervoegen bij  den heer  Jonas -
genöhl, Weespcrzijde , die zich belast heeft met de 
samenstelling van het programma, terwij l ook alle cor-
respondenten aan bovengenoemden heer  moeten ge-
richt worden; 

 dat het financieel beheer  voor die Commissie is 
opgedragen aan den heer  Evert Brcman, -
gracht

 dat als gewone n zijn aangenomen de hee-
ren: Eduard , beeldhouwer en P. . Wijndels 
de Jongh; 

 dat als Buitenlid is toegetreden de heer J. . 
Bruij n te ; 

5°. dat de Commissie tot nazien der  rekening cn 
verantwoording van den Penningmeester  bestaat uit de 
heeren J. A . van der  Sluijs Veer, . Oostinjer en 

. . Westerbach. 

 het Bestuur, 
de iste-Secretaris 

Th. G. Strengers. 

k heb bij  het daarstellen van mijn kunstwerk aan 
geen omschreven idéé gedacht, of liever: ik heb er 
in 't geheel niet bij  gedacht,.... 't is bij  mij  in onbe-
wustheid voortgekomen." 

Aldus een groot aantal beoefenaren van kunstvakken. 
Beginnen wij  met te zeggen , dat deze redeneering 

voor een deel juist is. Werkelij k zijn er  onder  de be-
oefenaren der  kunst volgelingen van het onbewuste, 
doch hetgeen ze voortbrengen is geen kunst in de door 
ons bedoelde betcekenis van het woord, ook al doet 
zich daarbij  het schijnbaar  vreemde feit voor, dat de 
in deze bedoelde voortbrengselen meermalen een ar-
tistieke hand verraden. n wij  toch inderdaad 
met een kunstwerk te doen hebben, dan mag een 
dergelijk werk door de geniale hand des meesters in 
een „onbewust"  oogenblik zijn voortgekomen, het werk 
zelf — de leidende gedachte — had reeds lang te 
voren zijn wordingsproces voleind. Vinden wij  ergens 
deze waarheid in eenig product niet terug, dan houdt 
het op kunstproduct in de hoogste beteekenis van het 
woord te zijn.  is dan slechts het gevolg van 
oefening en geheugen , gepaard aan eenigen artisticken 
aanleg. 

Een architect, die voor  zeer  bekwaam doorgaat en 
vooral bekend staat als iemand, die „buitengewoon vlug 
een idéé kan schetsen", heeft ons enkele malen inde 
gelegenheid gesteld met de werking van zijn genie 
kennis te maken, en het bleek ons daarbij , dat wij 
werkelij k te doen hadden met een begaafd man, doch 
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den indruk- van een kunstenaar  heeft hij  op ons niet 
kunnen achterlaten. Zij n wijze van werken was zóó 
oppervlakkig, zoo  het gevolg van een ar-
tistieken band, dat hij  niet alleen geen begrip had van 
eenig  in zijn werk te leggen, doch zelfs de 
technische eischen en de logische gevolgen van de 
practij k van zijn vak werden niet inachtgenomen. 
Zoo plaatste hij  vensters waar geen lucht of licht noo-
dig was; bracht lijsten en kolommen aan waar  hun 
oorspronkelijke diensten niet werden gevraagd; plaatste 
groote kruiskozijnen om licht te verschaffen aan een 
miniatuur  spreekkamer, enz. enz., cn dat alles tot 
bevrediging van 's mans willekeurige fantasie! Zoo ont-
stond dikwijl s een geheel, dat ook den deskundigen be-
oordeelaar  een wijl e aantrok, wegens den gevoelvollen 
toon waarop de verschillende onderdeden waren saam-
gevoegd, en de aangename verhoudingen welke het 
geheel te aanschouwen gaf. r  dc hoogere eischen 
der kunst konden op zoodanige wijze nimmer bevre-
diging vinden. 

Een artistieke aanleg is een onmisbare eigenschap 
voor  het voortbrengen van  maar  een lang-
durige, ernstige en onafhankelijke studie is daarbij 
een eerste vereischte, om het talent in waarheid dien-
stig te kunnen doen zijn. e kunstenaar  moet met zijn 
vormen leven en spreken, welke gemeenzaamheid slechts 
het gevolg kan zijn van zeer  langdurige en hoogst in-
tieme betrekkingen. 

t de kunstenaar  , die aldus werkt en voortbrengt, 
daarbij  de vruchten  als studie mag ge-
bruiken, is natuurlijk , doch ook niet meer  dan als 

 Wij  moeten ons daarbij  op het standpunt van 
den onderzoeker  plaatsen , en niet zeggen:  of
vorm is schoon aangebracht; maar:  is die 
schoone vorm juist zóó aangebracht? 

t is beoefening, en meer heeft een kunstenaar 
niet noodig. 

t bij  een dergelijk werken nu juist  geen 
meesterstukken zullen ontstaan, wien zal zulks verbazen ? 

h dit doet niets aan de juistheid van het begrip 
af. Uit een oogpunt van ontwikkeling der  bouwkunst 
is dit minder  schoone werk van oneindig meer  waarde, 
dan het bovengenoemde  Uit  tot 
scheppen kón iets ontstaan dat tot verheffing leidt, 
uit kopieerwerk

t pad, dat de karaktervoll e bouwkunstenaar  te 
bewandelen heeft, is derhalve hoogst moeilijk en veel-
eischend; doch het talent, dat zich daardoor  aange-
trokken gevoelt, vindt een dankbaar  en heerlijk veld 
ter  bearbeiding gereed. 

h wee uwer, die de hand uitsteekt om in haar 
naam — in naam der  Bouwkunst! — op te treden, 
zonder  den weg, die tot haar  doordringt , te hebben 
voleind, de wrake over  u blijf t niet uit, want als stand-
beelden aan den openbaren weg zullen uwe mistastin-
gen levendig blijven, ja (bij  solieden bouw) tot in het 
vijfd e en zesde geslacht! 

A E T . 
 19  1883. 

e Voorzitter  opent de vergadering, en na lezing 
en goedkeuring der  notulen worden de nieuwbenoemde 
gewone leden geïnstalleerd. e heeren E. m en 
P. . Wijndels de Jongh worden geballoteerd en als 
leden aangenomen. 

Tot leden der  Commissie voor  het nazien van de 
rekening en verantwoording van den Penningmeester 
worden benoemd de heeren J. A . van der  Sluijs Veer, 
W . . . Westerbach en . Oostinjer. 

e Voorzitter  doet nu voorlezing van een contract, 

te sluiten in zake eene nieuwe uitgave van een tijd -
schrift, dat in den aanvang des volgenden jaars ver-
schijnen zal. e Vergadering hecht hare goedkeuring 
hieraan. 

e heer  Van der  Sluijs Veer  houdt thans eene belang-
wekkende voordracht over  construction in gehouwen 
steen, in aansluiting aan zijn vroegere bijdragen over  con-
structieleer. j  beschouwt achtereenvolgens de bouw-
werken in meer  of minder  ruwe steen, zooals die uit de 
oudheid nog tot ons gekomen zijn. a overgaande 
tot de constructie in regelmatig behakte steen, deelt 
spreker  veel wetenswaardigs mede aangaande de eigen-
schappen der  verschillende steensoorten , de wijze van 
verbinding en bevestiging, het stellen, enz., om te 
eindigen met eenige constructiewijzen, gevolgd bij  de 
in gehouwen steen uitgevoerde gedeelten van het Cen-
traal-station, thans te Amsterdam in aanbouw. 

Vele door  spreker  vervaardigde teekeningen strekten 
ter  verduidelijkin g van het gesprokene. 

Na eenige discussie werd de heer  Van der  Sluijs 
Veer  door  een welgemeend applaudissement voor  zijn 
schoone voordracht bedankt. 

e heer  Charles m deed nu circuleercn „Pein-
tures décoratives de l'Opcr a de Paris"  en „Aphrodit e 
und ihr  Gefolge"  von Alexander  Ziek. 

e heer  Croizet van Uchelcn gaf een schoone col-
lectie photographieën uit d en ë ter  bezichti-
ging , terwij l de heer  Wcissman een teekening van het 
koorhek in de St.-Nikolaaskerk te , door 
hem met den heer i Gazar  opgemeten, te zien gaf. 

e Jury in zake de laatst uitgeschreven prijsvragen 
werd benoemd, en nadat nog een vraag in de vraag-
bus gevonden was, sloot dc Voorzitter  deze laatste ver-
gadering van 1883 met een woord van dank aan de 
leden voor  het vele, dat zij  in het belang van het Ge-
nootschap in het afgeloopen jaar  verricht hebben, ter-
wij l hij  de hoop uitsprak, dat ook 1884 zich door  steeds 
toenemenden bloei zal onderscheiden. 

G V A N E EN ,
V A N . 

Sedert enkele jaren bevond zich in de Zuiderzee, 
nabij  Enkhuizen, in de richtin g van den beneden-
mond van het, kunstmatig gevormd, drukk e vaar-
water "  en den vuurtoren van de Ven, 
het e brikschip  aldaar, met een belang-
rij k gat aan bakboordszijde midscheeps, als wrak aan 
den grond gezet. 

Gebouwd van grenenhout, en met een laadvermogen 
van  900 scheepstons, had het eene lengte van voor-
steven tot spiegel van 40 . bij  eene grootste breedte 
van 10 , terwij l van de kiel tot het bovendek de hoogte 
4.50 . bedroeg en achterspiegel en voorsteven onge-
veer  2 . bovendeks reikten. Boven het dek had men de 
scheepsdelen reeds afgesloopt, behalve de verschansing 
en de onderste helft van den grooten mast, die men als 
zichtbaar  teeken van waarschuwing aanwezig liet voor  de 
kapiteins der  daar  koersende vaartuigen. Voor  het 
overige was de scheepsromp nog in zijn geheel. 

r  de g werd besloten, dat, tot herstel 
der veiligheid voor  de scheepvaart, dit ongunstig ge-
legen wrak moest worden opgeruimd. e publieke 
aanbesteding geschiedde dan ook den 13 Apri l 1883; 
als minste prij s werd voor  ƒ 7 5 00 ingeschreven en het 
werk gegund. 

n het bestek kwamen deze toelichtingen voor: 
e kop van den voorsteven reikt tot 0.30 . en 

de bovenkant van den achterspiegel tot o. 10 . 
(boven Volzee), terwij l het voordek op 1.40 . en het 
achterdek op 2.30 . -f- V.Z . ligt. Op den zeebo-
dem peilde men de volgende diepten -f- V.Z. : Vlak 
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bij  den voorsteven 4.20 ; vlak bij  den achterspiegel 
4.80 . Op 10 . afstand: Vóór den voorsteven 
3.90 ; achter  den achterspiegel 3.10 . 

Binnenin het wrak: Op het ingespoelde slijk 3.90 ; 
op het zaad- of kielhout 6.35 " 

e opruiming moest geschieden tot de diepte van 
3.50 . -f- V.Z . en binnen den tij d van 60 dagen, 
terwij l de wijze der  opruiming aan de keuze des aan-
nemers werd overgelaten. 

e aannemer besloot, als eenigst middel met kans 
op welslagen , de opruiming uit te voeren door  ont-
ploffingen van dynamiet. 

e ontplofbare stof werd in 1867 uitgevonden door 
Nobel, te . n verkrijg t ze, door  eene 
poreuze tot poeder  gebrachte stof, als houtskool, infu-
sorien, aarde of kiezdgocr  (bergmecl, dat vooral te 
Franzensbad gevonden wordt), te laten doortrekken 
met nitroglycerine. 

Nitroglycerin e ontstaat door  de werking van een 
mengsel van rookend salpeterzuur  en geconcentreerd 
zwavelzuur  op glycerine. 

Glycerine of oliezoet werd in 1779 ontdekt door 
den Zweedschcn scheikundige Schede, en is in de 
meeste vetsoorten ad 8"/„  of 9/,, aanwezig. Zij  wordt 
verkregen door  verzecping met alkali of kalk, door  die 
tc behandelen met geconcentreerd zwavelzuur  of einde-
lij k ze door  middel van heeten waterdamp af te scheiden. 
Zij  ontstaat ook wel bij  gisting van suiker  met al-
cohol , koolzuur  en barnstcenzuur, als standvastig pro-
duct. Zij  gelijkt in zuiveren staat op een waterheldere, 
olieachtige en zoetsmakende vloeistof, die niet ver-
dampt cn ook niet aan gisting onderhevig is. Wanneer 
men glycerine met gist en water  eenige maandenlang 
bij  een temperatuur  van 20"  tot 30"  laat staan, ver-
andert zij  in „propioonzuur. " 

Nitroglycerin e vormt een kleurlooze, meest geel-
bruinachtige olie, die niet riekt ; heeft een prikkelend 
zoeten smaak; is vergiftig en veroorzaakt, als damp 
ingeademd , hevige hoofdpijn. r  soortelijk gewicht 
is 1.6 ; zij  lost op in alcohol cn aether, maar  niet in 
water; wordt bij  aikoeling kristalvormig , ontvlamt niet 
gemakkelijk en wordt dampvormig bij  verwarming 
boven 100"  C ; zij  kookt bij  185"  C. en neemt dan 
de geschiktheid tot ontploffing aan. Onmiddellij k ont-
ploft zij  bij  eene verwarming tot 250"  C., terwij l een 
droppel daarvan op gloeiend ijzer  stil verbrandt. 

Stijve nitroglycerine is zeer  gevaarlijk ; onzuivere of 
zure ontbindt zich in de bewaarplaats, ontploft dan 
vanzelf en wordt daarbij  ontleed in koolzuur, een 
stikstofwaterstofverbinding en stikstofoxydule. e hoe-
veelheid gas van nitroglycerine staat tot die van bus-
krui t als 1300 : 800 en neemt dan een achtvoudige 
ruimt e in. 

t dynamiet heeft boven de nitroglycerine, in het 
gevaar  van bereiding en van het gebruik, veel voor, 
daar  het bij  den sterksten schok niet ontploft, maar 
daartoe kunstmatig moet worden ontstoken en alsdan 
een groote vernielingskracht uitoefent. t is ook voor 
het gebruik beter  geschikt dan buskruit ; kost wcl-is-
waar  viermaal zooveel, maar doet ook achtmaal meer 
eftect. Bij  het vervoer  behoeft men geen gevaar  te 
duchten, 

 dynamiet-materieel, voor  de opruiming van de 
 gebruikt, werd geleverd door  Gebroeders s 

te n , t No. 55. 
Bij  de opruiming van de  werd het dynamiet 

gebruikt in den gewonen handelsvorm.  heeft het 
uiterlij k van een waskleurige massa, gedrukt in per-
kamenten patroonhulzen van verschillende lengte en 
gewicht; de meeste hulzen waren 0.10 . lang en 
over  0.02 . lengte, als krop, ongevuld gelaten; de 

diameter  was 0.02 . Elke patroon van deze af-
meting weegt 0.1 kilogram, en 25 stuks zijn saam-
gepakt in langwerpig vierkante doozen van bordpapier, 
voorzien van een dito deksel met randen. Elke doos 
bevatte alzoo 2.5 . dynamiet. Tien zulke doozen 
zijn gepakt in een kistje, lang 0.54 , hoog en breed 
0.25 , vervaardigd van vurenhout, dik 16 . 

e patronen liggen overlangs in de breedte der  doos. 
Bij  het voorbereiden eener  ontploffing werd een pa-

troon uit het midden der  doos genomen en daarin het 
slaghoedje met lont bevestigd. 

e slaghoedjes zijn van de gewone samenstelling, lang 
16 , waarvan 5 . is gevuld met donderpocder; de 
diameter  bedraagt 5 . e lont bestaat uit een kern 
van e stof, omwoeld met hennep cn lin-
nenkleed , dat bestreken is met kaoetsjoek (gummi elas-
ticum), zoodat de kern daarom watervrij  is gemaakt. 
Zij  is in bossen van onbepaalde lengte opgeschoten, 
en hare dikte past juist in het ongevulde deel der  slag-
hoedjes. e lont wordt in het slaghoedje gestoken en 
vervolgens in de patroon gedrukt. a wordt de 
krop van de patroonhuls rondom de lont met een dun 
koordje stijf vastgebonden en de verbinding ruim met 
dik vet besmeerd, zoodat zij  eveneens watervrij  is. 

e aldus voorziene patroon wordt weder  op haar 
oorspronkelijke plaats in de doos gelegd, cn tot door-
lating van de lont een opening in den wand van de 
doos en het deksel gesneden; daarna sluit men het 
deksel. 

A l naarmate men de zwaarte van de mijn bepaalt, 
plaatst men een evenredig aantal dezer  doozen naast 
elkander  op een strook hout (panlat, dubbele lat of 
tengel), met de doos, waarin de patroon met lont ligt, 
in het midden. Bovenop de rij  doozen legt men een 
dergelijke houtstrook en verbindt beide strooken door 
een koord, om de doozen heen geslingerd, aan elkan-
der, zoodat alles één geheel vormt. a wordt 
de massa omwoeld met grof papier, en daaromheen 
een kleed van grof baal- of zaklinnen, dat slingersge-
wijze met touwwerk rondom stevig wordt vastgebonden. 

Tot verdere uitvoering wordt nu in den scheepswand, 
op de plaats voor  dc mijn bestemd, door  den helm-
duiker  een gewone ijzeren kram geslagen, en aan die 
kram de mijn vastgemaakt met het eind touw, dat als 
los eind bij  voorbaat van de omwinding der  mijn daar-
toe bestemd werd. Zoodra de duiker  hiermede gereed 
is, wordt de lont afgesneden op eene lengte, naar  ge-
lang van de waterdiepte, voldoende om het eind  of 
1.5 . bovenwater  te kunnen houden. t vaartuig, 
waarin duiker  en materieel, verwijdert zich nu op vei-
ligen afstand (100 a 150 . is wel voldoende), en er 
blijf t enkel een bemande roeiboot ter  plaatse. r 
een van hare bemanning wordt nu met eene lucifer  de 
lont aangestoken cn overboord geworpen, waarna de 
boot zich verwijdert . 

Tegelijkertij d dat de duiker  de mijn aan de kram 
bevestigt, maakt hij  een lijntj e daaraan vast, waar-
aan een kleine houten boei; opdat, bij  mogelijke 
mislukking, de plaats der  mijn met weinig moeite 
kunne worden teruggevonden. 

e lont blijf t onderwater  doorbranden, en vordert 
daarmee 1 ' in O seconden. t is dus zaak, 
bij  de bepaling der  lengte van de lont, eraan te 
denken, dat de roeiers in de boot tij d genoeg hebben, 
in verband met de locale gelegenheid van stroom en 
wind, om zich buiten gevaar  te stellen. 

Somwijlen ontploft de mijn niet, door  een gebrek 
in de stoffelijke samenstelling der  lont, of door  slechte 
verbinding van lont, slaghoedje en patroon. e meeste 
zorg dient dus aan deze bewerkingen besteed te worden. 

Ontploft de mijn niet, dan wordt er  eene kleine 
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mijn van 0.5  of 1.5 . op-, onder- of naast 
geplaatst en op dezelfde wijze gereedgemaakt cn ont-
stoken. e hulpmijntje s ontploften geregeld en, na-
tuurlij k met haar, ook dc groote mijnen, die eerst 
weigerden. 

e uitslag der  ontploffing bij  de Littto was verbazing-
wekkend. Behalve dat dc verwoesting aan het wrak, 
met mijnen van 7.5 en 10 , boven verwachting 
was, stegen nog waterkolommen van 20 a 30 . 
hoogte cn 5 a 6 . dikte omhoog. e afgekomen 
houten en ijzeren deelen van het wrak gaven getuigenis 
van de verschrikkelijk e vernielingskracht (hare gas-
spanning) der  dynamietstof cn op welke ruwe wijze zij 
onderwater  had huisgehouden. - cn spantbalkcn, van 
25 tot 35 . vierkante dikte, werden stukgeslagen 
alsof ze waren afgezaagd, en de korte breuk van het 
vernielde hout en ijzer  getuigde van dc onmiddellijk e 
werking van het dynamiet. Soms werden verscheidene 
zware balken tegelijk door  de ontploffing van één 
zelfde mijn los- of stukgeslagen cn over  de watervlakte 
hecngeslingcrd. Een deel van het bovendek, dat uit 
strooken van  bij  13 . zwaarte bestond, werd ter 
oppervlakte van 20 J als een vlot met de dek- en 
spantbalken, waarop het met zware bouten en spijkers 
was bevestigd, afgeslagen cn vernield, door  de ont-
ploffing van één mijn van 7.5 ; ook de ijzeren 
knieën der  dckbalkcn, die  a 10 . dikte hadden, 
sprongen af als glas. e spijkers en bouten, waar-
mede de voornaamste scheepsdelen onderling verbonden 
waren, braken giad af, of werden gebogen, of als een 
kurketrekkc r  verwrongen, af-, uit- en losgerukt. Een 
bijzonder  zwaar  stuk ijzer, dat tot de gangspil be-
hoorde , sloeg met een massa dek- en spantbalken, 
bekleeding en dekdelen, dwars af. 

Voor deze geheele opruiming werd ongeveer  700 
. dynamiet verbruikt , en de uitvoering duurde 

vij f weken. 
Eene hoofdzaak bij  dergelijke opruiming met dynamiet 

is, dat eene plaats voor  de mijn worde gekozen, waar 
de tegenstand voor  de gasspanning van het dynamiet, 
hare vernielingskracht, het grootst is. t mijnen van 
2.5 tot 5 . werd in sommige gevallen meer  ver-
nield , dan met zwaarderen. Op groote diepte deed 
een mijn van zeker  gewicht meer  nuttig effect, dan 
wanneer  de hoogte der  waterkolom boven haar  min-
der  was. 

. 1883. J. G.

E E N E E , E A A N -
G . 

Onder  bovenstaanden titel komt in een der  laatste 
nommers van de  générale de l'Architecture een 
opstel voor  , dat niet alleen voor  de te Parijs verblijf -
houdende kunstliefhebbers, maar  ook voor  vreemde 
beminnaars of beoefenaars van kunst, die slechts van 
tij d tot tij d die wereldstad bezoeken, wel eenige aan-
dacht waardig is en te gelegener  tij d zijn nut kan 
hebben. 

e schrijver  begint met zijnen volgelingen aan te 
raden een bezoek te brengen aan het , en daar 
in oogenschouw tc nemen de nieuwe Chaldeeuwsche 
zaal, die men op dit oogenblik bezig is in gereedheid 
te brengen aan den noordelijken hoek van de colon-
nade , bij  de steenen trap, die naar  de zaal van Ninevé 
geleidt en waarvan zij  een aanvulling is. e nieuwe 
zaal, gedecoreerd door  den uitstekenden kunstenaar 

, is nog niet voor  het publiek geopend, 
daar  dc architect van het paleis, de welbekende Guil-
laumc, bezig is de laatste hand tc leggen aan het orde-
nen en regelen der  vitrines, die zij  moet bevatten. 

t zal echter  gemakkelijk vallen, die verbodsbepaling 

te overtreden, als men zich maar  wendt tot een der  ge-
noemde kunstenaars; men zal dan ruimschoots beloond 
zijn voor  de genomen moeite, door  het zien van een 
werk, zoo volkomen aan het doel beantwoordende, dat 
het schijnt vervaardigd te zijn door  een tijdgenoot der 
oude Assyrischc . 

Van het e naar  het Comptoir  d'cscompte, een 
afstand tc klein om wandeling genoemd te worden, 
bevelen wij  alleen aan, om dit merkwaardige gebouw 
tc gaan beschouwen en bewonderen. t is pasgeleden 
gebouwd door  Ed. Corroyer. 

c mozaieken van de ccretrap, grootsch van opvat-
ting , herinneren ons dc weclderig-lachendc voortbreng-
selen van het Oosten. 

Ziehier  nu vervolgens aanbevolen een grootere wan-
deling, n.m. een bezoek aan de Gobelins ('). n ver-
gde vooral niet om onder  al de merkwaardige meester-
stukken , welke dit etablissement bevat, zijn aandacht te 
schenken aan liet groote tapisseriewerk van  meter 
hoogte, dat bestemd is om geplaatst tc worden in het 
Pantheon, in dc tusschen-colonnadc achter  het altaar 
der . Genovcva. Begonnen in 1876, kwam het dezer 
dagen gereed, evenals de zoo goed geslaagde ran-
den , die de vergoding van s door s om-
lijsten. Als men deze kunstwerken gezien heeft, zal 
men ons bepaald dankzeggen voor  de aanbeveling 
van dit nogal uitgestrekte tochtje. l deze tapis-
serie hoogstwaarschijnlijk het volgend jaar  zal worden 
tentoongesteld in het paleis des Champs-Elysées, 
zal men zich toch verheugen een der  eerste bczich-
tigers geweest te zijn. 

Tot besluit van dit interessante tochtje in Parijs, 
noodigen wij  onze reizigers uit om een bezoek te bren-
gen aan het atelier  van , Avenue . 

j  zal hen zonder  eenigen twijfel toestaan om de 
photographieën van zijne schoone modellen van tapisserie-
en mozaiekwerk te doorbladeren, zoo ook zijn ontelbare 
ontwerpen van plafond-, paneel- of schoorsteen-decora-
tiën enz., meesterstukken van smaak en elegantie, waarin 
men niet weet wat meer  te bewonderen, óf de rijk e 
harmonie der  kleurschakeeringcn, óf de fijnheid , de 
afwisseling en de oorspronkelijkheid der  teekening. 

n zal deze artistieke wandeling niet artistieker  heb-
ben kunnen besluiten. 

n er  onder  dc personen, die ons op boven-
staand tochtje gevolgd hebben, zijn, wiens esthetisch 
gevoel wij  door  onze raadgevingen bevredigd hebben, 
of ook die aan rhumatick of slechte spijsvertering lijden, 
dan durven wij  hun nog een uitstapje aanbevelen, en 
ditmaal een wezenlijk reisje, n.l. een bezoek aan Aix -
les-Bains. , mijnheeren, op weg, het water 
daar  zal u goeddoen , doch de kunstwerken, die ge 
daar  zult aanschouwen, zullen een geen minder  goed 
geneesmiddel voor  uwe kwalen zijn. 

Wanneer  gij  daar  zult hebben gezien de conversatie-
zaal van het Casino, dat door  den heer  Abel Boudier 
wordt herbouwd, met mozaieken, uitgevoerd door 
Salviati naar  de cartons van den heer ; wan-
neer  gij  zult hebben aanschouwd de vier  groote bogen, 
de vier  kleine koepels, den grooten hoofdkoepel met 
zijn voorstellingen van de Jaargetijden, met die medail-
lons, dien dierenriem enz.; wanneer  gij  alles, wat van 
dat groote werk reeds voltooid is, zult hebben bewon-
derd, dan, lijder s aan rhumatiek of slechte spijsver-
tering , verzeker  ik u, dat gij  uwe lichamelijke pijnen 
zeer  zacht zult voelen; de geneesheeren hebben aan 

) Beroemde werkplaats van tapisserieën en schilderwerk, gelegen te 
Parij s rue . Zij  werd gesticht in de  eeuw door  de familie 
Gobelin uit . Onder k de Veertiende nam zij  een zeer 
groote vlucht, werd gedurende de revolutiejaren verwaarloosd, maar 
herleefde weer  onder  het . Zij  heeft sinds hare Europeesche 
vermaardheid bewaard. 

dit middel van genezing, of liever  van verzachting, 
nog niet genoeg gedacht; doch laat ons tot hun ver-
ontschuldiging zeggen, dat zij  niet alle dagen een 
dergelijk kunstwerk aan hunne patiënten kunnen aan-
bevelen. 

e laatsten zoowel als de eersten zullen ons wellicht 
dankbaar  zijn, dat wij  hen erop attent gemaakt hebben. )̂ 

, die met geen rhumatiek of anderszins zijn aange-
daan, raden wij  aan, met hun bezoek aan Aix-les-Bains 
tot het einde van den herfst te wachten, daar  dan het 
geheele schoone werk voltooid is. 

Behalve de bekoorlijkheden van het pittoresk Sa-
vooisch landschap, zullen zij  dan op hun gemak het 
volledige werk van den heer e kunnen bewon-
deren en genieten, en wij  zijn zeker, dat zij  ons 
zullen dankzeggen voor  den gegeven raad. 

(*) Bij  het lezen van deze beschrijving over  den invloed der  kunst op 
ons, denkt men onwillekeurig aan de, hoewel wat dichterlijke , bepaling 
van kunst, die door  Georg s in een zijner  laatste romans gegeven 
wordt. r  leest men: Wie de kunst kent, wie haar  dient, wie haar 
met hart en ziel vereert en alleen voor  haar  leeft en werkt, die alleen 
heeft gevoel voor  wat groot is, hij  zweeft hoog boven het stof en weet 
niet van ziekte of dood. 

e kunst is de ladder, waarlangs de Godheid tot den mensch neder-
daalt, om hem tot haar  op te heffen in schooner  werelden. t woord 
verheerlijk t alles. t roept het frissche groen te voorschijn, zelfs uit 
net dorre hout eener  ziel, die zich in liefde en hoop bedrogen ziet. t 
leven is een rozestruik vol doornen en de kunst is de bloesem-

. 
Waarde vriend

 spijt mij , dat mijne opvatting van den „zend-
brief '  zoo onjuist geweest is. k heb altij d gemeend, 
dat ik h verstond, doch na hetgeen ik -
derdagmorgen onder  de correspondentie van het Bouw-
kundig Weekblad te lezen kreeg, ben ik eraan gaan 
twijfelen, of ook niet ik tot de personen behoor, van 
wie i zegt, dat ze niet lezen kunnen. 

Zou ik misschien niet genoeg tusschen de regels 
gelezen hebben? Of hebben de opstellers van den 
„zendbrief ' geheel andere meeningen neergeschreven 
dan ze bedoelden? k weet het niet. 

Wat ik echter  wel weet is dit, dat er  een groot 
verschil is tusschen het mij  toegedichte tweedracht 
zaaien en het wijzen op gebreken, waarvan ik de 
overtuiging heb dat ze tot niets anders leiden kunnen 
dan tot den ondergang der j  waarvan ik 
jaren lid ben. 

k spreek ten slotte den wensch uit, dat ook ik 
weldra in de Bestuurderen zooveel tc prijzen zal vinden, 
als de schrijver  der  correspondentie. Een somber  voor-
gevoel zegt mij  echter  dat deze wensch voor  mij  wel 
tot de vrome zal blijven behooren. 

e schrijver  der  Openbaring zegt echter: 
„O p het eynde der  daghen 
suit gij  vreemde dinghen sien." 

Wie weet wat mij  nog misschien beschoren is! 
Gegroet door 

t.t. 

 de

Naar aanleiding van het ingezonden stuk, ondertcekend , 
in  Opmerker van r  j l , verzoek ik u een plaatsje 
voor  het volgende: 

e heer . zegt daarin, dat van de beweerde gelijkenis tus-
schen de twee ontwerpen (namelijk dat van den heer  Springer 
in het eerste nommer van dezen jaargang van  Opmerker, 
en dat van den heer  Verheul in ) niets 
hoegenaamd te bespeuren is. k ben zoo vri j  met den heer 

. op dit punt van opinie te verschillen een dur f na gedaan 
onderzoek gerust beweren, dat er  wel degelijk een zeer  groote 
gelijkenis tusschen de twee gevelteckeningen bestaat, al kan 
zulks door  de plaatsgehad hebende verschikking en eenigszins 
andere behandeling der  onderdeden van den gevel (zeer  zeker 
in het voordeel van het ontwerp-Verheul) wel min of meer 

verbloemd worden. Onmiskenbaar  duidelij k toch is het, dat 
het ontwerp S. door  den heer  V . zooal niet rechtstreeks ge-
kopieerd, dan toch zeker  rechtstreeks tot voorbeeld gekozen 
is; tot zelfs in de uitvoering der  onderdeden van de teekening 
is dit tc bespeuren. Plagiaat is onomstootclijk zeker  aanwezig. 

Echter  pleit het niet voor  eene nauwkeurige bestudcering 
van het ontwerp S. (door  den heer . tc , als hij  be-
weert, dat hij  in het ontwerp V . dat van den heer  S. meende 
te zien. t is buiten kij f overdreven. 

Om tot het stuk van . terug te keeren: hij  beweert daarin , 
van dc kunst sprekende:.... maar als een harer priesters, 
en nog wel een jong, ijverig en in het onmiskenbaar bezit van 
latent, door onjuiste beweringen liet publiek wantrouwen op 
den hals wordt geschoven, wat onvermijdelijk hem cn de kunst 
moet schaden, dan berusten zij niet, neen, dan zullen zij strij-
den.... Voorzeker  zeer  schoon gezegd; echter  moet hierbi j 
niet vergeten worden, dat de persoon van den priester  zelf dan 
bijzonder in aanmerking wordt genomen, d. w. z. dat voor  den 
een het zwaard zal worden opgevat, terwij l den ander  zoomo-
gelijk nog een trap op het hoofd bovendien wordt toegediend; 
al naarmate men gewild is, en door  bepaalde omstandigheden 
(welcens geheel onafhankelijk van talent of ijver ) den naam 
heelt of niet. 

t is hiermede als volgt gesteld: verkeert men in 'teerste 
geval, dan mag men een koe stelen, en het wordt zelfs ver-
goelijkt ; terwij l de persoon, die den moed heeft zulk een feit aan 
de kaak te stellen (wanneer  er  maar een haartj e aan zijn re-
dencering hapert), met groote woorden en holle phrasen dood-
geslagen of (mocht er  tegen zijn redenecring niets zijn in te 
brengen) eenvoudig doodgezwegen wordt. n het laatstgenoemde 
geval verkeerende, helpt geen talent, helpt geen ijver , men 
mag dan zelfs niet in den stal kijken . 

U dankzeggende voor  de verleende plaatsruimte, heb ik de 
eer  te zijn 

Uw dw.
C. N. v. G. 

r

Geachte Heer

t deed mij  leed, van den heer . uit Zwolle te moeten 
vernemen, dat ik een jong en veelbelovend architect de kroon 
van het hoofd heb gerukt, door  te wijzen op de treffende ge-
lijkeni s van een door  ZEd . vervaardigde teekening met een 
plaat van  Opmerker. 

r  die gelijkenis gaat, kan blijke n daaruit , dat zelfs het 
wimpeltje, de boomen, het opschrift, de vensters, alle details 
getrouw gekopieerd zijn. t eenige venster, dat de veelbelo-
vende erbij  gemaakt heeft, past niet zeer  goed bij  het overige. 

e dit ook al niet aangenaam klinken , ik meende hier 
toch op te moeten wijzen, nu de heer . zegt, dat van de ge-
lijkeni s niets te bespeuren is. t zal mij  zeer  aangenaam 
zijn te mogen vernemen, wat door  de «vaardige pen"  geschre-
ven wordt , doch mijnerzijd s sluit ik het debat. 

 Uw dv. dr . 

N S S V A N 
N STEENEN. 

Eene ontdekking, van niet gering belang, dooreen 
zekeren heer  Parize gedaan wordt in de Allgcmcine 
Bauzeitung, t 1883, meegedeeld. Zij  is nl. deze: 
dat er  microscopische organismen zijn, die in vele ge-
vallen dc verwoesting van werken in gebakken steen 
ten gevolge hebben. 

s toch werd opgemerkt, dat de gebakken 
steenen in vele muren, tot mindere of meerdere diepte, 
brokkeli g of poedervormig waren geworden — een proces, 
dat zich steeds ontwikkelde en eindigde met de geheele 
dikte van de steen te doordringen. n schreef dit 
toe aan de werking van vochtigheid, strenge koude of 
groote hitte, ook wel aan eene gebrekkige branding 
bij  het steenbakken. Genoemde heer  verklaart deze 
oorzaken toch slechts te zijn van secundairen aard en 
wel op de navolgende gronden: 

Bij  het toevallig onderzoeken van een scheiding-
muur van gebakken steen in een gesloten en slechts 
weinig vochtig gebouw, bemerkte hij  blaasvormige 
plekken op den pleister; hij  stak die door  en ontdekte 
daaronder eene uiterst fijne roode stof. e stof onder 
een driehonderdmaal vergrootenden microscoop ge-
bracht, toonde behalve amorphe mineraalvormen en uit 
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de k lei of leem komende , eene 

e menigte levende, microscopische organismen. e 

meesten n n , A m o b en en

cell ige A l g en , die z ich allen met e 

snelheid bewogen; n n juist i n het k 

van g of . 

e aanwezigheid deze , hun beweeglijk 

leven cn zelfs hunne g onde eene 

minstens p d ikke ka l k l aag, was in hooge mate 

, doch — nog  — de hee e 

e het k van een de  aangetaste steenen 

af, cn e n een gat van minstens e du im 

diepte, t bleek , dat de steen van binnen nog 

geheel de e d bezat, doch n het 

l toonde dezelfde n te bezitten, hoewel 

niet in zulk cene hoeveelheid als ui twendig. e -

houding van het , pe n du im -

snede binnen en bui ten, was als  tot 1  individuen. 

t k van alle steenen uit dien muu  leidde 

tot denzelfden uitslag. 

e hee e meent, op d deze on tdekk ing, 

e n te mogen maken. n 

de e plaats, dat de d deze mi-

e wezens, alsook hunne t cn 

, d zijn. Ten , dat 

deze ontdekking de noodzakeli jke desinfectie van woon-

loka len, z iekenzalen, stallen enz., n zich gevallen 

van infectieziekten n , ad oculos bewijst. t 

n en nieuw n de , totnogtoe 

de eenige n tegen besmetting — 

zijn nu niet mee d omdat inwendig dc kiemen 

de  ziekten nog k kunnen . 

Ten slotte wijst s ontdekk ing nog op een niet 

g technisch belang. n zal n l. — de juistheid 

van dit k aannemende — in 't g de 

e t van n en e levende 

wezens bij de g van den duu  de  gebouwen 

hebben inacht te nemen, l zij well icht ook tot 

, spli j t ing en g van n en steenen, 

cn  ook m tot g en voeding van 

den n m hebben . 

N a 

mede. 

J T O T G

. 

i . 

Vergadering van nj December 185.3. 

opening de g deelt de

welke boek- cn n doo  het

n d voo  den leesavond, welke keuze 

d . e rekening en g 

met dc g voo  het volgend jaa n goed-

d , a met algemeene stemmen de twee 

e leden van het  en a dc -

zitte n , en dc hee G. W i j n als l i d 

t aangenomen. 

Op het k van een de  leden om een schets-

avond tc houden tot studie, t het  een 

l te  tafel, om eenige n op dc -

g te g op te geven , die telkens 

op den  van elke maand bij den s onde

een motto d moeten , en in dc p 

volgende g een onderwerp te g 

zul len ui tmaken, zonde t in n te -

val len. t echte het algemeen l een teeke-

ning geschikt achten voo  het Bouwkundig Weekblad, 
dan zou de inzending met goedvinden van den ont-

 kunnen geschieden. 

A l s e p had het e n 
geste ld: 

„ E en gesloten balkon voo  een deftig , 

schaal  a 10. 

e n van goten en n 

I in d met dc , schaal  a 10. 

„ E en houten plafond in eene zaal, s x , 

schaal  a 20. 

V ó ó  12 i 1884 in te zenden. 

Een en ande d doo  de leden . 

n de s kwam dc volgende g : 

m kan de e baksteen niet con-

curreeren met dc buitenlandsche?" 

N a bezicht iging van eene collectie n 

van Weenen en ë , doo  den hee , s 

de , welwi l lend afgestaan, sloot dc -

zitte  de . 

. 
t abonnement voo  den gchcclen g be-

t voo  het binnenland bij g slechts 

zes gulden, e de zending tot dat g in den 

loop de  maand i t ingewacht aan het s 

van „d e e van De Opmerker te " 

j g is dc s negen gulden. 
V o o  het buitenland is de s seven gulden vijftig 

cent cn voo ë negen gulden, beiden met verplichte 
vooruitbetaling. 

E . 
A  de  schrijf t omtrent den kabelspoorwcg op 

den oostelijken oever  van het r n (Geneve): n doet 
dc reis Tcrritet-Glyon , vooral dc terugreis, niet zonder een 
lichte ontroering, zonder  zich af tc vragen of dit vreemde ver-
voermiddel voldoende waarborgen van veiligheid aanbiedt. 
Ziehier  eenige inlichtingen cn cijfers, zoo betrouwbaar  moge-
lijk , die het publiek kunnen geruststellen. 

e afdalende wagen, gevuld met den voorraad water, die 
tot opslccpcnd tegenwicht dient, weegt met met zijn vol getal 
reizigers (24) op zijn meest 15500 kilo , de stijgende zonder 
water  8500 . n gezamenlijk gewicht is dus ten hoogste 
24000 , of elk gemiddeld 12000. Over  een helling van
ten honderd rollende, oefent dat gewicht op den kabel een 
trekkin g uit , ternauwernood dc helft van die, welke het zou 
uitoefenen als het loodrecht opgehangen was. 

n monster  van den uit stalen draden vervaardigden kabel 
is, bij  een proefneming, gebroken onder  een dru k van 57000 
kilo . Er  zouden dus veel meer wagens noodig zijn om hem 
te doen breken. 

e beproeving van den laatsten tand der  cremailtcre of ge-
tande staaf, die dient om bij  het afdalen tegen tc houden, 
heeft bewezen, dat zij  eerst ccn weinig beschadigd wordt onder 
een dru k van 43000 kilo . e kabel zou dus instaat zijn 
hem los tc rukken . r het rad, dat in de getande staaf 
grijpt , werkt altij d op twee of dri e tanden tegelijk. 

n kan zich vervolgens afvragen, of het rijtui g wel goed 
bevestigd is aan dien kabel, hoe de knoop gelegd is. t 
uiteinde heeft men doen dringen door het smalle uiteinde, in 
een trechter van gegoten ijzer. Toen zijn de stalen draden 
losgemaakt cn vervolgens in allerlei richtin g verwrongen tot 
ccn hoop of pak, dat in den trechter  geborgen blijft . Eindelij k 
heeft men er  zink op gegoten. Al s ooit die knoop losraakt! 

E n zoo, ondanks dat alles, dc kabel breekt of het rijtui g 
losraakt? Welnu, dan houdt dit doodeenvoudig stil , tegenge-
houden door een krachtigen rem, die slechts verhinderd wordt 
dienst tc doen door dc spanning van den kabel. t is hem 
zelfs eens overkomen dienst te doen zonder  voorafgaand ver-
lof, dewijl de conducteur tc drifti g zijn handrem in werking 
had gebracht en alzoo eensklaps den kabel een weinig slap 
had doen hangen. 

— r dc verschillende Fransche Spoorwegmaatschappijen 
is in 1882 gebruikt de volgende hoeveelheid ijzeren cn stalen 
rails : 

ijzeren rail s 6930 tons, stalen rail s 295071 tons (waarvan 
4092 tons door  geleverd); 

in 18S1 was het gebruik: ijzeren rail s 8064 tons, stalen rail s 
249880 tons; 

in 1880 was het gebruik: ijzeren rail s 16777 tons, stalen rail s 
191776 tons. 

. E . 

E . 
. Wellicht zal dc uitschrij -

ving der  prijsvraa g voor  de Nieuwe Beurs 
eenige vertraging ondervinden, daar  een 
der raadsleden een voorstel heeft inge-
diend om het terrein , te verkrijge n door 
aanplemping van het k tusschen de 
Oude cn dc Nieuwe brug, voor  den bouw 
tc bestemmen. 

Werd in dien geest gehandeld, dan zou 
een ruimer  terrein verkregen worden. 

 heer  A . W . van den Ak -

ker, opzichter  van den weg bij  de -
landsche , 
heeft met ingang van 1 Januari a. s., eer-
vol ontslag uit den dienst dier j 
verzocht. 

; r  dc firma 
A. . van Bergen te e in de 
provinci e Groningen is aan het Gemeente-
bestuur  cene brandspuit geleverd, die in 
het begin van November  beproefd werd. 
Uit het verslag van den hoofd-comman-
dcur  der  brandweer  aldaar  blijkt , dat de 
proeven in allen deelc voldaan hebben en 
net fabrikaat aanbeveling verdient. 

 dienst van dc «machi-
nes sans foyer" , op dc tramlij n van hier 
naar , schijnt niet te bevallen. Zi j 
zullen worden vervangen doorgewonc tram-
locomotieven met vuurhaard , waarvan een 
eerste exemplaar  deze week werd aange-
voerd cn die binnen eenige dagen de proef 
zal hebben te geven van meerdere doel-
matigheid voor  dezen dienst, waaraan ook 
het vervoer  der  brievenpost is verbonden. 

n hoopt, met de betrokken directie der 
Westfriesche Tramwegmaatschappij, dat 
door het gebruik dezer  nieuwe soort trek-
kracht de sympathie van het reizend pu-
blick zal worden herwonnen, die door  het 
ongeregeld vertrek en dc aankomst van 
de treinen, ook moeilijk kon blijven be-
staan. 

— Aflevering 12 van  Natuur (uit -
gave van J. G. Broese, te Utrecht), be-
vat: 

e dynamo-elektrische machine, vol-
gens het stelsel Ferranti-Thomson (met 
fig.) e bewegingen van de kamfer  (met 
fig.) — e nieuwe magncto-elektrische 
wekker  van B. Abdank Abakanowicz (met 
fig.) — Graan-elevators (met fig.) — t 
dierlij k leven in de diepten der  zee. — 

s over  elektrische schellen (met fig.) — 
t stuurbare luchtschip vandc gebroeders 

Tissandicr  (met fig.)— Springende planten 
(met fig.) — n en kort e technische 
mededeelingen. — Stempelverf voor a 

"  stempels. — Twee nieuwe bederf-
werende middelen. — Correspondentie. — 

. — . 

. 
Advertentien van geneesmiddelen 

loterijen en dergelijken worden niet 
opgenomen, en steeds terzijde gelegd. 

e Administrati e verzoekt beleefde-
lij k van de toezending verschoond 
te blijven. 

. 
. 

Centrifugaalpompen en Stoomheijen 
T E P en TE . 

n - en Brugconstructiën. 
Val*  et TE  llorilre i h l . 
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. 
A E STEEN, bekroond op 

dc Tentoonstelling der j  ter  be 
vordering der  Bouwkunst in 1882; verder 

, , , enz. enz. 
monsters op aanvrage verkrijgbaar 

 en S der 
Gemeente  zullen op g 
31 r  1883, te 12 uur des middags, op 
het , in het openbaar  en bjj  enkele 
inschrjjvin g doen aanbesteden: 

A. t maken van -
wen , Woningen en Afsluitingen 
voor  de algemeene Slachtplaats 
in de i et lauden. 

B. t stellen van Trottoirbanden 
en leveren van Steenhouwers-
arbeid gedurende het jaar  1884. 

t leveren van Andernachsche 
, voor  de bestrating van 

Veertigduizend Centiaren Straat-
vlak. 

t uitvoeren der  vereischte 
Werken tot vergrooting van den 
Stadsschouwburg. 
Voorwaarden dezer  Aanbesteding zijn 

uitsluitend te verkrjjge n ter ] der 
Gemeente tegen betaling van / 1 (met dri e 
teekeningen) voor de sub a., /"0.15 voor  de 
rab b., / O . l . j  voor de sub e. en ƒ 2 (met 
dri e teekeningen) voor de sub d. genoemde. 

i n worden gegeven voor de Bub 
a. genoemde, op het terrein aan de -

, staand.' bjj  het exercitieterrein iu de 
. des ochtends van 10—12 

uren, gedurende de week welke der  Besteding 
voorafgaat; voor de sub b.ene.ten e 
van den r op het -
huis, r . 98, des ochtends van 10—12 
uur ; cn voor de sub d. ten e van den 
Stads-Architect, op het , r 
N°. 101, des ochtends van 10—12 nren. 

Burgemeester en Wethouders room.: 
Amsterdam, V A N . 

17 r  188S.  Secretarie: 
E . 

C. 

s  s 
Y & ,  g 

° BOC  Frères, E £ 
, S &  C".. E £ 

£ r> E  c x , g 
Oostzeedjjk 2+8,

1868. Zilveren e voor  Waterpas-lnstru-
menten. 

1879. e onderscheiding voor  Waterpas- en 
. 

1881. . Tentoonst. te . Bekroning 
24™, 3ie"  en 4d' ° graad voor  Waterpas- en 

andere . 
, N en Stalen 

N 
- en , enz. 

s &  Fabriekanten, 

Berlijn . Oreaden. . Weenen. 
Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

Centraalverwarming Sc Ventilatie-
h tingen, 

naar de nieuwste en proefondervindeljj k beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, . , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen . Scholen , Bibliothe-
ken, . Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

n van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoestellen en Wasch-
inrichtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

2o. 

3o. 

. 
e  der  Gemeente

tl  zal g 27 r  1883, 's voor-
middags 11 ure, in het openbaar  ten Ge-
meentebuize aanbesteden: 

lo. t onderhouden van de Ge-
meentegebouwen enz. in vier 
pereeelen, gedurende het jaar 
1884. 

 onderhoud van eenige Ge-
meentewerken , 1884 en 

 onderhoud der  Bestratin-
gen 1884. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie 
verkrjjgbaar . 

s , 
, 

 Zijttfld. , 
 liehomven, 

Emmers. Tuiten, 
(iieters,  enz. 

linden &  Co. 
Zuinigheids-  Niet aangrucien-

 de eu ruestwe-
| rende Verven. 

Van der 

L O O N l 

All e voorwerpen van Beeldhouwwerk cn Steenhouwwerk alsmede brute Steen 
van bovenstaand marmer, worden binnen korten tjj d na bestelling naar  teekeningen 
keurig afgewerkt geleverd door 

S S E , 

 109, 

Agent voor  Nederland. 

. & J . SU Y , 
N V A N 

 i\ 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

1883 bekroond met 
A (hoogste onderscheiding). 
e Tuin en Zeepaard, 

Bickerstraat 
. 

, aannemers van verwarming en ventilatie. 
Gouden , 

Tentoonstelling 1883, Amsterdam, 
N i e u w e v a a r t , 10 

. 
n voor  openbare gebouwen, ge-

stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 
Projecten en begrootingen worden kosteloos 

geleverd. 



, 
levert prim a kwalitei t grove

 en , tot concurree-

rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bi j  groote en k le in e part i jen . 

. 

in . 
Agenten van de j  van 

Quenast, van de n 
der j  St. Georges en van 
de Bonner  Portland-cement Fabriek. 

s in Bazalt, , Straatkeien, 
Portland-Cement, Bruinsteen, enz. 

Beltweg  3. 
l E S 

. 

e ondergeteekende vestigt de uantkicht 
op zjjne in^jchtin g voor
bjjzonder  geschikt voor de reproductie van 

 enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
(raphl e voor de reproductie van  en 

, ook van  voor -
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
ijjn e  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op franco aanvrage gratis toegezonden. 

e heer .  Cz., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast met het 

geven van inlichtingen en het aannemen van 
estellingen voor  Photolithographic,

 voor de bestellers. 
Q - - J . . 

Voor inlichtingen omtrent het leggen van Vloeien, 
te adresseeren aan het r  der  fabriek, k 

. G. . , Beekstraat F.  te Arnhem. 

 enz. gelieve men zich 
SO, Amsterdam, of'  bjj  den r 

zjj n  cn voorhan-
den in de n van 

Aten onthiede de gèiHu&treeirde

uit de groeven van 

geladen te t ii ƒ 17,50 per  cub.
s en inlichtingen geven de hoofd-

agenten N en Co. A.-Oosteinde Amslerd. 

E
VAN 

en andere 

, , 

S S

D E J O N G H & . 
s te Oude water, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogeljjken tjj d alle soorten van Stoombaggermo-
lens in hout- of jjzerconstructic, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en op-
brengst van 150 tot 2000 3 per  werkdag, Stoomgraafmachines (Excavateurs), Stoom-
werktuigen, , , , , Steen- en Tegel vorm-
machines, n - en Brugcons t ruc t iën enz. 

- en ander , 
in alle op te geven maten, tot 10.25 . 

, 

Prima , 
merk i m

in wichthondende Vaten van 180 o 
en Zakken van 70 , 

 met
of dcrgeljjk e bijmengingen. 

per  Wagon of Scheepslading. 

, 

van de n
gezaagd in Platen 

en  op maat klaargemaakt. 

N . 
uit de groeven van 

 j

e k vloeren, 
volgens teekening. 

Jm 

r  \V. V A N T
Bureau der e van Architectur a e! Amiciiia : Ï A « ] 

C. B. S S en A. \V. . 
Stukken voor het (ïenootschap, de e betredende, te adresseeren 

aan den r C. B. S , Prinsengracht 851 ie Amster-
dam , en die omtrent de Administrati e van het Genootschap aan den 

r  T i l . G. , Oosterdoksluis, te Amsterdam. 
All e andere stukken en advertentit'n aan het Bureau van  Opmerker, 

t N" . 28 te Arnhem. 

T ƒ 2.25 per  maanden of wel /es gulden per  jaar hij 
vooruitbetaling en franco toe/ending van dit bedrag: voor  het buitenland 

/ 7.50 en e / 9.— , bij  vooruitbetaling. 
, ad 20 cent voor  eiken regel plaatsruimte en 10 

1 cent voor een bewijsnommer, worden tot Vrijda g avond aangenomen. 
! Afzonderlijk e nommers, uitsluitend bij  contante betaling te bekomen, 
ad 15 cent per  stuk en 25 cent per  plaat. 

N V A N T . 

Gedrukt bij  W. van der  Wiel &  0»., te Arnhem. 

n Leden t : 

t naa aanleiding van een g van eenige leden 
in zake de prijsvraag „Een , -
ven doo  het Genootschap in n".  blz.  van het 

, het de bedoel ing is, dat het gebouw m 
t en dat voo  „een verblijf voor den stalhouder" 

moet gelezen n „een verblijf voor den stalknecht". 
s n zoowel gewone- als buitenleden 

t hun juiste s (plaats, naam van t en 
het ) vóó  den 1 i  aan het 

u van het Genootschap n " a l-
hie  te wi l len inzenden , teneinde het zenden de  stuk-
ken voo  juist te kunnen doen plaats hebben. 

 het Bestuur, 
dc s 

T h. G. . 

( A . c t A . ) G 

V A N E S T A N . 
door  E.

e stad Szegedin d voo  een t gedeelte -
woest doo  eene , welke plaats had in 

t

n gansch Europa was men met dit g l 
bewogen, en i k geloof, dat het niet zonde belang zal 
zijn eene g te geven èn van de n , 
die gemaakt zijn om eene g n te vermijden 
èn van het systeem, p sinds dien tij d deze stad 

d . 

e stad Szegedin, gelegen aan den
van de Tl ic iss , tegenove de ui tmonding van dc , 
is het middelpunt van den handel en de e van 

. 

e stad telde vóó  de g  inwo-
s en bevatte  huizen; doo n m was 

zij de e stad des . Na de g 
bleven slechts  huizen , n t 
of onbewoonbaa . 

t was in den nacht van den t  dat 
de The iss, gek lommen tot de hoogte van . bo-
ven , op  ki lomete  boven Szegedin, de 
dijken k en de stad . t wate

, in het binnenste de  stad, eene gemiddelde 
hoogte van . Om het n de -
bleven huizen te , begon men een k 
te maken, aansluitende aan den k van 
A l f o l d en aan den dijk van de Theiss. 

e dijk d gemaakt in  dagen, , van 
 Juni tot  J u l i , het wate  tusschen de dijken d 

uitgepompt. n schat de hoeveelheid , d i e, 
' met  a  pompen dagen nacht te , 
d ui tgepompt, op  mil l ioen ' . t men 

de g op  mil l ioen , dan vindt men, 
dat de hoeveelheid wate  in de stad '/, mi l l ioen . 

. 

 het wate  spoed'g te , e 
men de kans van epidemie, cn men maakte de hoogste 
gedeelten de  stad , p men hospitalen en 

n plaatste voo  de , wie  huizen -
woest of onbewoonbaa . 

O m de g van Szegedin te bespoedigen, 
n speciale wetten doo  de s , 

: 

e Staat z ich belastte een n g ove  de 
Theiss te bouwen en die in eigendom aan dc stad 
ove  te ; n bclasste hij zich met den 
bouw van een kade van . lengte; 

e stad d gemachtigd eene leening van 
s uit te , om de kosten van -

bouwing de n te dekken. 

n stelde te  beschikk ing de : 
a. e sommen, aangeboden doo  de e lief-

dadigheid, welke sommen voo  Szegedin .
beliepen k t  alleen méé  dan 

 mil l ioen bijeen). e som d onde de behoef-
tige bevo lk ing ; 

b. t van den Staat van  mi l l ioen 
, aflosbaa . 

Toen de  eenmaal n , 
 men een algemeen plan voo  de g 

cn liet de e deelen de n naa de 
 schatten. Naa  deze schatting  men aan 

de s n , ongevee gelijk aan die welke 
zij  bezaten, l men de e  min-

e e e g d zoo-
danig d doo  aan iede n toe te wijzen 
i n dezelfde wijken cn gelijk als die , welke zij n 
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gaf geen deelen , welke kleiner  waren hadden; men 
dan 300 5 . 

e verdecling van terrein werd door  de bevolking 
goed ontvangen. Op 5000 eigenaars waren er  slechts 
30, die reclameerden. 

Op deze eerste phase volgde die van de herbouwing, 
waarbij  de heer , de ingenieur  belast met het 
technisch gedeelte, al zijn talent toonde , door  de stad 
Szegedin in te richten volgens de moderne eischen der 
groote steden. 

e vreemde ingenieurs-experts, die in de maand 
Apri l '79 Szegedin bezochten, hadden den raad ge-
geven tot de geheele ophooging van de stad. e 
ophooging was gerechtvaardigd door  de overstrooming, 
maar ook door de groote hoeveelheid grondwater, dat 
in de lente van 4.50 tot 5 . boven het nulpunt 
van de Theiss klimt . En inderdaad, cr  waren pun-
ten in. de stad , die slechts 2 . boven hetzelfde 
nulpunt lagen. 

Zonder te betwisten, dat het zeer  wenschelijk zou 
geweest zijn het algemeen peil te verhoogen, zou dit 
werk te kostbaar  zijn geweest. 

e heer r  bepaalde er  zich dus toe, om twee 
rondgaande boulevards of ceintuurwegen te maken, de 
een binnen, de ander  buiten, cn verbond den binnen-
met den buiten-ceintuurweg door  wegen of straten, 
die zelfs tot voorbij  den buitensten ceintuurweg ver-
lengd werden. 

e binnenste ceintuurweg ligt 0.50 . boven den was 
van 1879; hij  heeft eene breedte van 30 . tusschen 
de voorgevels der  huizen, terwij l de buitenste cein-
tuurweg eene breedte heeft van 38 . en 1 . lager 
ligt dan eerstgenoemde hoogte. 

e tusschcngclegen of verbindingsstraten hebben 
eene breedte van 30 ; zij  worden verlengd buiten 
de buitenste boulevards met cene helling van 2 . 
per . 

Op deze wijze heeft men de gemeenschap verzekerd 
van dc buitenwijken met het midden der  stad, en 
blokken gevormd, omgeven door  dijken van 3 tot 
4 meter  hoogte; de straten in deze blokken zijn 
vereenigd door die op de dijken door  hellingen of 
trappen. n vervolg van tij d zullen de eigenaars der 
huizen, gelegen aan de lage straten, zonder  twijfel 
zelf de ophooging verrichten om het verschil van 
hoogte te doen verdwijnen. 

s van stonden af aan is, in het vooruitzicht van 
een dergelijke ophooging, de hoogte van een gebouw 
gelijkstraats bepaald op 7.11 . boven het nulpunt 
van de Theiss. n zal zoodoende komen tot het 
resultaat, door de scheidslieden gevraagd. 

n de maand Augustus '82 was men reeds in de 
gelegenheid te zien, dat al de straten, die zich be-
vinden tusschen den binnensten boulevard en de Theiss, 
op eene hoogte waren van ongeveer 9.50 . en 
dat een groot aantal der  straten tusschen de twee 
boulevards reeds met de hoogte der  boulevards over-
eenkwam. 

e aardewerken zijn uitgevoerd door  middel van 
hulpspoor met normale breedte, met behulp van loco-
motieven. 

e prij s per *  ophooging was voor de 700,000 
* ƒ  , voor de overige 130,000 "  ƒ0 .95. 

e breedte der  straten varieert van 15 tot 38 . 
en die der  trottoir s van 4 tot 9 ; de tonrondte van 
den bestraten weg is '/«o-

Op de boulevards is een middelweg van 7 . ge-
plaveid met vierkante blokken graniet uit n 
in Oostenrijk. t plaveisel ligt op een zandbed; de 
voegen zijn gevuld met cement. e wijze van be-
strating heeft goede resultaten gegeven te Budapest. 

Aan weerszijden van deze 7 . is de bestrating 
bevat. e trottoir s zijn gemaakt van asphalt in het 
midden der  stad , terwij l buiten de boulevards men er 
zich dikwijl s toe bepaalt een houten vloer te leggen. 

Wat de huizen betreft, er  is vastgesteld, dat in het 
gedeelte der  stad, gelegen tusschen den binnensten 
boulevard en de Theiss, ze minstens met ééne ver-
dieping moeten zijn; de huizen buiten dit centraal ge-
deelte gelegen mogen slechts een verdieping gelijk-
straats of rez-de-chaussée hebben, alles met inachtne-
ming als minimum hoogte van den vloer  gelijkstraats der 
7.11 . boven het nulpunt van de Theiss, waarvan 
hierboven gesproken is. 

Buiten deze algemeene voorschriften, moet elk huis 
voldoen aan zekere bijzondere eischen , en elk eigenaar 
is verplicht dc plans waarnaar hij  wil bouwen, aan 
de goedkeuring der  Administrati e te onderwerpen. 

Om voor de mindere klasse het bouwen van huizen 
gemakkelijk tc maken, voldoende aan de vereischte 
voorwaarden, heeft men bij  alle boekverkoopers der 
stad gedrukte plans verkrijgbaar  gesteld, voorzien 
van een volledig bestek en begrooting. e formule 
om aanvraag tot vergunning om tc bouwen was bij 
deze typen gevoegd. 

e ontwerpen der  huizen, aldaar ter  beschikking 
van het publiek gesteld, bevatten 20 typen, en de 
prij s van elke type was slechts 20 cents. 

e kosten van uitvoering van deze type van huizen 
varieert tusschen 2000 en 9500 francs. Een huis van 
middelmatige grootte kost 3900 francs zonder  kelder 
en 4600 francs met kelder. A l deze huizen zijn in 
baksteen uitgevoerd. 

n het algemeen heeft men ééne indeeling bij  deze 
ontwerpen gevolgd , cn alleen wat de uitwendige ver-
siering betreft is men hiervan somtijds afgeweken. 

r  elk e is voor  zijne bureau's, te Szegedin 
gevestigd, een gebouw gesticht; de stad zelfheefteen 
grooten schouwburg, een stadhuis en een kazerne ge-
bouwd. Sedert 1879 zijn er  ongeveer 1500 huizen 
gebouwd. 

n heeft een geologische kaart gemaakt, die de 
diepte aanwijst, waarop men de fundeering der  huizen 
moet maken. 

Op de begrooting van de herbouwing is eene som 
van ƒ 300,000 gebracht voor den aanleg der  riolen. 

e stad ligt afhellend tegen de rivier , zoodat men 
geen aaneengeschakeld rioolnet kon maken. Om de 
gezondmaking van het buitenste gedeelte der  stad te 
verzekeren cn het land voor  schade te vrijwaren , in-
geval van doorbraak van den dijk langs de Theiss en 
van den ringdijk , was men genoodzaakt drie afzonder-
lijk e rioolnetten te maken. c riolen ontlasten zich 
direct in den stroom, maar  zoodra het water  de hoogte 
van 4 . bereikt, verzamelt het rioolwater  zich in re-
servoirs, waaruit het weder in den stroom wordt ge-
pompt. 

Vóór de overstrooming, gebruikte men te Szegedin 
regenwater, dat men in regenbakken verzamelde, of 
water uit de Theiss, dat door  waterdragers verkocht 
werd.  water uit de Theiss is altij d troebel en 
wordt slechts drinkbaar na verloop van 20 a 24 uren. 
Thans is ook eene waterleiding aangelegd, doch de 
bekrompen geldmiddelen hebben niet toegelaten om 
aan de stad eene voldoende hoeveelheid^voor  alle be-
hoeften te geven. 

Om de kosten van eersten aanleg te verminderen, 
zal men slechts 2 uren per  dag gefilterd water  uit-
deden, in de verhouding van 10 liter  per  dag en per 
inwoner. e grootste hoogte, waarop het water  wordt 
opgebracht, is 30 ; de hoeveelheid te verbruiken 
water is 8050 liter  per^seconde, zijnde 60 liter  per 
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inwoner en per  etmaal. t water  wordt uit de Theiss 
gepompt door  pompen, bewogen door 2 machines elk 
van 75 paardekracht, met 5 stoomketels. t wordt 
in 2 hoofdbuizen geperst. e diameter  der  buizen is 
0.40 . r  zijn 51 brandkrancn in de stad. 

e aanleg kost fr. 944,230 of/472,000, zijnde fr. 15.75 
of ƒ7.80 per  inwoner. c jaarlijksch e kosten der  wa-
terleiding , met inbegrip van interest cn amortisatie van 
het aanlegkapitaal, bedragen fr. 102,646 of ƒ51,323. 

Ter vervanging der  oude schipbrug, laat het -
gaarsch Gouvernement een ijzeren vaste brug bouwen. 
Bij  eene publieke prijsuitschrijving , heeft het ont-
werp van den n ingenieur  Taketehazy den 
eersten prij s behaald; de heeren E fel &  Co., te Parijs, 
zijn met de uitvoering belast geweest. 

e brug bestaat uit 4 metalen bogen van verschil-
lende spanning, van dc volgende afmetingen: 

. hoogte Pijl . 
110.30 — 8.80 
97.30 — 8.88 
86.30 — 6.90 
66.30 — 5.30 

e breedte der  brug buiten de trottoir s bedraagt 
. c trottoir s zijn uitgebouwd. 

e fundeering van het rechter  landhoofd is gemaakt 
door  middel van samengeperste lucht; men is gezon-
ken tot 17.82 . beneden laagwater, waar  men stuitte 
op blauwe klei. e caisson had eene rechthoekigen 
vorm met afgeronde hoeken cn was voorzien van een 
eenvoudige luchtsluis cn twee openingen , de eene voor 
de materialen, de andere voor dc werklieden. 

e eerste pijler  werd op dezelfde wijze gefundeerd 
en met dezelfde luchtsluis, die voor het landhoofd 
had gediend. 

e tweede cn derde pijler  en het linker  landhoofd 
zijn onderheid. n zaagde dc palen op 6 . onder 
nul af, bevestigde daarop een roosterwerk, waaropmen 
een koek beton van 2 . stortte en daarboven het 
metselwerk optrok. 

e belangrijke hoogte van de brug maakte den 
aanleg van hellingen tot toegang noodzakelijk; deze 
hebben de zeer  respectabele som van ongeveer  ƒ 500,000 
gekost. 

e Staat laat ook een kade aanleggen van 1600 . 
lengte, waarvan 200 . zijn met trappen. e laatsten 
zijn noodzakelijk in een land, waar  men de schepen 
laadt zonder  behulp van machines en waar de rivier 
onderhevig is aan zeer  verschillende waterstanden. e 
kaden zijn zeer  nuttig voor  den kleinhandel. c voor-
zijde der  rechte kaaimuren heeft een bocht van 20 . 
straal. Zij  zijn gemaakt van baksteen met een afdek-
king van gehouwen steen. 

e werken voor de herbouwing van Szegedin zijn 
uitgevoerd door  de ingenieurs van het h Gou-
vernement, onder de hoofddirectie van s Tisza , 
koninklij k commissaris, en s , inspecteur-
generaal adviseur  aan het . 

(Uit de  Annates de la Construction^) 

OVE T N E BOUW-
S EN E N 

. 
Der Zcitgenossc, een goed en goedkoop pas opge-

richt tijdschrift , behelst in zijn nommer van 20 Oct. 
jl . het volgende opstel van Semper, onder  bovenstaanden 
titel , dat eerlang onder dc  Schriften van den 
beroemden bouwkundige bij  Spemann te Stuttgart ver-
schijnen zal. 

e individueele eigenaardigheden der  verschillende 
stelsels in de bouwkunst zullen voor ons onverstaanr 
baar  blijven, zoolang wij  geen inzicht in de maat-

schappelijke , staatkundige en godsdienstige toestanden 
van die volken en tijdperken verkregen hebben, aan 
welke de architectonische stijlen eigen waren. 

Architectonische gedenkteekenen zijn feitelijk slechts 
de kunstenaars-uitdrukking dezer  maatschappelijke, 
staatkundige en godsdienstige instellingen, want de 
vormen der  kunst, zoowel als die der  maatschappij, 
zijn noodwendig dc vrucht van ccn beginsel of van 
een oorspronkelijk denkbeeld, dat reeds vroeger  moet 
hebben bestaan. 

n nog mindere mate zouden wij  ons eenig bepaald 
begrip omtrent zekere bijzonderheden van eenigen 
bouwstijl kunnen vormen, bijvoorbeeld, omtrent het-
geen men gewoonlijk onder  orde, profielen, enz. ver-
staat , zonder  althans een algemeene kennis te be-
zitten van het geheel der  gedenkstukken, waarvan 
zij  dc beginselen uitdrukken . Wij  verkeeren , helaas, 
nog in groote onkunde juist omtrent dc allergewich-
tigste dezer  algemeene grondstellingen, en niet alleen 
met betrekking tot die stijlen, waarvan slechts geringe 
overblijfselen cn historische aanwijzingen tot ons gekomen 
zijn, maar ook zelfs met betrekking tot de Grieksche 
en e bouwkunst; zelfs de voorwaarden onzer 
eigene hedendaagsche kunst staan ons ternauwernood 
helder  voor den geest. n elk geval is het nood-
zakelijk , van zulke algemeene begrippen uit tc gaan , 
om dc onderscheidene vormen der  bouwkunst te 
begrijpen. 

t is te hopen dat, bij  den ontzaglijken omvang 
der stof, de mededeeling zeker  steunpunt aanbiedt, 
al wordt ook op een of ander  punt gedwaald. 

n een vroegere verhandeling heb ik den haard als 
het  der  maatschappelijke vormen in het algemeen 
en als het zinnebeeld der  nederzetting en vereeniging 
aangewezen. 

e eerste maatschappelijke vorm, die zich om dit 
uitgangspunt der  beschaving samenvoegde, was de 

! aartsvaderlijke vorm van het familieleven — , verhou-
dingen, gelijkende op die, welke in dc boeken van 
het Oude Testament een zoo dichterlijk e schildering 
hebben gevonden en nog hedentendage in dezelfde 
streken van Azië, waarop die beschrijvingen betrekking 
hebben, tc vinden zijn. 

Op deze sport der  samenleving vinden wij  nog geen 
bouwkunst, ofschoon dc kunst der  versiering en de 
weelde zekeren graad van afbeelding bereikten, die 
zich hoofdzakelijk uitte in de voorbrengselcn der 
pottenbakkerij , houtsnijkunst, weverij  , metaalbewer-
king, enz. 

e aartsvaderlijke vorm der  maatschappij  onder-
ging geen wezenlijke verandering in beginsel, toen hij 
zich uitbreidde tot een bondgenootschap tusschen de 
onderscheidene familiën en stammen van hetzelfde ras. 

Ofschoon zulk een staatkundige vorm van verband 
tusschen dc stammen van één cn denzelfdcn oorsprong 
dc natuurlijkst e en verstandigste schijnt te zijn, vinden 
wij  toch meestal, dat hij  door  andere beginselen ver-
drongen werd, welke in die streken, de wieg der 
mcnschelijkc beschaving, de overhand hadden, name-
lij k door de dynastieke regeering en de onbeperkte 
alleenheerschappij  aan dc ééne zijde, of den hiërarchi-
schen en oligarchischen regecringsvorm aan dc andere. 

Onder  welke omstandigheden deze veranderingen 
plaats grepen, weten wij  ternauwernood ('); daaren-
tegen zien wij  de groote middelpunten der  beschaving 
in de oude wereld, reeds bij  den aanvang der  geschie-

(!) n zal, m. i . , wel als oorzaken van de alleenheerschappij  kunnen 
aannemen: le dat het onmondiec volk zijn vrijhei d misbruikte, wat de 
Napoleon's doet optreden;  behoefte aan éénhoofdig e,ezag tegen de 
aanslagen van veroveraars. e oligarchische heerschappij  zal wel haren 
oorsprong hebben in het overwicht van de scherpzinnigheid op de 
domheid.
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denis, volgens het ééne of het andere dezer  twee 
beginselen, of ook volgens een vermenging van beiden, 
geregeld en bevestigd. e beginselen waren de 
eerste, die in dc bouwkunst een uiting vonden, cn 
met het tijdstip , waarop zij  tot de heerschappij  ge-
raakten , begint ook dc geschiedenis der  kunst. -
ten zij  soms al een tegenstelling vormen, zij  stemden 
toch op zekere punten overeen, gelijk dit geldt voor 
de gebouwen, die als hun openbaring kunnen worden 
beschouwd. 

e hiërarchische heerschappij  bewerkte de instand-
houding van de oude overleveringen, en de uit dit 
behoudsgezind beginsel voortvloeiende vormen zouden 
duidelij k genoeg voor  ons zijn , waren zij  niet ten deele 
met die mystieke en voor  oningewijde oogen onbegrij-
pelijke zinnebeeldige tcekenen omhuld geworden, die 
de priesterlijk e grondvesters van deze staatkundige stel-
sels uitdachten met de bedoeling, daarmede een ge-
heime, niet voor  den grooten hoop, maar slechts 
voor  dc heerschende priesterkaste verstaanbare, taal te 
scheppen. 

r  wordt de verklarin g der  architectonische 
vormen — de uitdrukkin g dezer  politieke stelsels —
ecnigermatc duister  en moeilijk , ofschoon de overblijf -
selen juist van deze gedenkstukken meer  beteekenend 
en beter  onderhouden zijn dan die van eenig ander  tijd -
vak der  menschclijkc ontwikkeling. Zoowel de Egyp-
tische als de e gedenkstukken hebben in het 
genoemde hiërarchische beginsel hun oorsprong. t 
andere staatkundige beginsel, namelijk het despotische, 
is naar  zijn aard omwentelingsgezind en dus in hoofd-
zaak in lijnrecht e tegenstelling met het boven bespro-
kene, steil behoudsgezinde. 

Oude vormen der  samenleving werden terzijde ge-
steld en door  geheel nieuwe, ten eenemale verschil-
lende , vervangen. r  de dynastieke of despotische 
scheppers dezer  nieuwe staatkundige vormen bezaten 
minder  vindingrijkhei d en waren niet zoo geleerd als 
de eerstgenoemden, en juist deze omstandigheid is het, 
die ons het begrip, zoowel van de algemeene vormen 
als van de bijzonderheden der  uit deze despotieke 
maatschappij-vormen voortgesproten bouwstelsels, ge-
makkelijker  maakt. 

k zal dus met de verklarin g van die bouwvormen 
beginnen, die de uitdrukkin g der  laatstgenoemde 
maatschappelijke stelsels zijn en als voorbeeld de 
bouwkunst der  Chineezen kiezen. 

t is een eigenaardig feit, dat de overleveringen van 
al de Aziatische volken, die sinds den aanvang hunner 
geschiedenis door  despoten beheerscht werden, over  het 
algemeen in dc berichten omtrent vreeselijke natuur-
omwentelingen overeenstemmen, welke katastrofen een 
groot deel van de oude landsbcwoners deden omkomen 
en de ovcrblijvenden dwongen zich nauwer aaneen te 
sluiten. , allen gelijkmatig treffende, ramp leidde 
er  toe, de oude verschillen te vereffenen, oude bond-
genootschappen op tc lossen en in de gemeenscha]) te 
doen opgaan, om door  vcreenigde inspanning de 
vernielende kracht der  elementen te kunnen bedwingen, 
en door  middel van groote nationale werken den bodem 
te herwinnen, die door  deze natuurkrachten weggerukt 
was. Tot het bereiken van zulke doeleinden moest 
alles zich aan de heerschappij  van één enkele onder-
werpen, en volstrekte onderwerping werd liet nieuwe 
beginsel der  maatschappij. e geschiedenis van China, 
die ons op de verrassendste wijze door  gelijktijdig e 
gedenkteekenen van meer  dan  jaren vóór Christus 
o]) geloofwaardige wijze wordt medegedeeld, geeft ons 
een voorbeeld van den invloed eener  dergelijke natuur-
gebcurtenis op het staatkundige leven van een volk. 

e geschiedenis begint met dc regcering van een 

kcurkeizer, genaamd Yao. e werd verkozen om de 
werkzaamheden tot beteugeling van een grooten vloed 
te leiden, die geheel China tot de westelijke bergen, 
in de nabijheid van Tibet, overstroomd had. 

e eerste minister  en troonsopvolgcr  van dezen 
keizer  was Sin. j  ondernam reusachtige werken, om 
aan het water  een voldoenden afvoer  tc verzekeren. n 
een rots, genaamd , waarop de vorige 
keizers dc jaarlijksch e offers plachten te volbrengen en 
hun dankgebeden te verrichten , was met groote letters 
een opschrift gegrift. t opschrift bestaat nog; wij 
bezitten er  nauwkeurige kopieën van; het luidt : „ 0 , 
onze raadgever  en helper! A  de groote cn kleine 
eilanden tot de hoogste toppen, alle kweekplaatsen 
van dieren en vogels zijn overstroomd; drij f de wateren 
naar  zee terug; baken grachten af cn leg vijvers aan. 

s sinds lang smachten mijne landgenooten naar 
uwe hulp. k zit op de krui n van den berg Tholou. 
k heb de gemoederen van het volk tot waakzaamheid 

en handelen opgewekt. n hart kent geen rust; 
onverpoosde arbeid is mijne uitspanning. e bergen 

, Tho, Thai, g waren het begin en het einde 
mijner  ondernemingen. Na voltooiing van mijn arbeid 
heb ik in het middelpunt van het land een dankoffer 
gebracht, maar  mijne zorgen houden nog niet op. e 
storingen der  natuur  zijn voorbij , de groote stroomen 
van het zuiden hebben zich weder  naar  de zee gekeerd. 

t zaad kan nu weder  uitgestrooid, de kleeding-
stoffen weder geweven worden; de duizend koninkrijke n 
hebben weder  vrede." 

e keizer, gelijk de twee op hem volgende, Chun 
en Ju, waren keurvorsten. Na hen werd de keizer-
lijk e kroon erfelijk . e tij d der  eerste keizers , der 
dynastie , wordt door  de Chineezen als de gouden 
eeuw van dc grootheid en het geluk beschouwd. Elke 
omwenteling in dit rij k werd sedert begonnen met de 
bedoeling, de oude instellingen van den keizer  Yao 
opnieuw van kracht te doen zijn. r  zulke oudheid-
lievende terugwerkingen werden dc Chineezen steeds 
weder  tot de oudste vormen teruggebracht, en dit is 
eene der  redenen, waarom dit rij k sedert den zond-
vloed tot onze dagen nagenoeg op denzelfden trap van 
beschaving is blijven staan. Zoo is, bijv. , het paleis 
van den keizer  Yao de hoofdtrek van alle Chineesche 
bouwkunst geworden , zoowel voor  den gezamenlijken 
aanleg als ten opzichte der  constructie. Buitendien 
is deze stijl voor  elke klasse der  bevolking door 
onveranderlijke wetten normaal geworden en met de 
omstandigheden in overeenstemming gebracht, cn deze 
voorschriften, ofschoon even oud als de tijden , waar-
van wij  zoostraks spraken, moeten nog heden ten 
strengste worden nageleefd. (a) 

Wi j  bezitten een beschrijving van het paleis der 
eerste Chineesche keizers; zij  luidt als volgt: t 
dak was van stroo en klei en de regens van den 
zomer overtogen het met een kleed van groen gras. 
Achter  dc naar  het zuiden gelegen ingangs- of tri -
umfpoort bevond zich een groote hof, waarin de 
gehoorzaal stond. Op de tegenovergestelde zijde van 
dezen hof was een ruime, door  een muur  omringde 
hal, waarin de maten en gewichten bewaard werden 
met het oog op de markt , die in dezen hof werd 
gehouden. Achter  deze hal lag een tweede hof, aan 
welks noordzijde het beschreven paleis van den keizer 
cn van de keizerlijk e familie stond. 

e gehoorzaal stond op een drie treden hoog terras, 
dat met graszoden belegd was. Voor  de poorten waren 
boomen geplant, opdat de wachtende audientic-bezoe-

(2) n dagteekent uit die eerste tijden na de overstrooming 
de hooge ondertlorpel, dien de Chineezen in hun huisdeur  houwen, 

 wonen zij  ook op een bergtop,
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kers, zoowel als de keizerlijk e dienaren, een bescher-
ming tegen de zon zouden vinden." 

t eenvoudig model van een paleis bevat nagenoeg 
al de bestanddeelen der  rijkst e en ingewikkeldste 
gebouwen van dezelfde bestemming, die in lateren tij d 
werden opgericht; wat evenzeer  geldt voor  de algemeene 
indeeling der  Chineesche paleizen, als voor  de bijzonder-
heden der  constructie en voor  zekere eigenaardigheden 
van dezen stijl . Zoo wordt, bijv., bericht, dat de ge-
bogen vorm van het oude paleisdak — in dit geval 
slechts een gevolg van den lioogen ouderdom — later 
het motief voor  den eigenaardigen gebogen vorm werd, 
dien alle Chineesche daken met elkander  gemeen heb-
ben. Eveneens was de groene kleur  van het oude dak 
van Yao de oorzaak, dat later  de daken der  keizerlijk e 
paleizen steeds met groene tegels gedekt werden. 

Een in het oog vallende tegenstelling hiermede 
vormt het prachtige paleis van den tegenwoordigen 
Chineeschen keizer  te Peking, ofschoon het toch een 
nabootsing is van dezelfde motieven. e eerste en 
hoofdinrichtin g van dit paleis dagteekent van het -
golenhoofd i , die in de dertiende eeuw 
China veroverde. 

e beschrijving van dit oorspronkelijk paleis is te 
vinden in o Polo's  maar  zij  doet ons het 
geheel van den aanleg niet zien. j  gewaagt van een 
hal, die  kon bevatten, en ver-
haalt, dat alle muren in- en uitwendig met goud belegd en 
met draken, vogels en andere dieren versierd waren. 

Zelfs de nieuwere stad Peking is een soort van 
nabootsing van dezen aanleg. Zij  is gebouwd in de 
gedaante van een rechthoek en met muren omgeven. 
Van binnen is zij  door  een dwarsmuur  in twee deelen 
gescheiden. t oostelijk deel vormt een soort van 
voorstad, die westelijk tegen den muur  der  eigenlijke 
stad leunt. e heeft een vierkanten grondvorm, is even-
zeer  door  muren en grachten omringd en bevat drie 
op elkander  volgende, vierhoekige onderafdeclingen, die 
elk op dezelfde wijze weder  door  wallen zijn omgeven. 

e kleinste vierhoek in het midden van het geheel 
is het verblij f van den keizer  en heet

e ruimt e tusschen haar  en de omwalling heet 
r  wonen de hooge ambtenaren. 

e ruimt e tusschen de keizerlijk e stad en de buitenste 
stadsmuren is voor  kooplieden en winkeliers en heet 

e verboden stad heeft vier  poorten, ééne 
aan elke zijde van het vierkant. 

t is onmogelijk een getrouwe beschrijving van de 
schoonheid en pracht der  afzonderlijke gebouwen te 
geven, die symmetrisch verdeeld en, door  rijk-getooide 
tuinpleinen gescheiden, in het inwendige der  verboden 
stad verrijzen. e geheele oppervlakte is door  een 
diep kanaal afgesloten, welks borstweringen zijn opge-
trokken uit gepolijste granietblokken. Tusschen het 
kanaal en den muur  bevinden zich huizen, half zoo 
hoog als deze, met uitzondering van de zuidzijde, 
waar  de hoofdingang is. e muren zijn met verglaasde 
tegels ingelegd en de naar  de binnenste tuinen leiden-
de wegen met mozaiek bevloerd. 

t hart van het geheel is in drie afdeelingen ge-
splitst: een oostelijke, een middelste en een westelijke. 

t middeldeel bevat het keizerlijk paleis, dat uit een 
menigte hoven bestaat, waarvan elk zijne bijzondere 
beteekenis heeft. Zij  liggen de een achter  den andere, 
van den zuidelijken hoofdingang naar  dc noordelijke 
poort. e oostelijke en de westelijke afdeeling naast 
het keizerlijk paleis bevatten tal van onderafdeclingen, 
waarvan elke een ommuring cn hoven met hallen cn pa-
viljoenen bevat. t middelste paleis is een grootsche 
ri j  van prachtige poorten cn triumfbogen , hoven, ga-
lerijen , op zich zelf staande gebouwen, terrassen, brug-

gen, balustraden, enz. t telt dertien hoven, aan 
wier  noordeinde op een hoog terras zich een alleen-
staand gebouw van eenige verdiepingen verheft. e 
pracht van uitvoering en uitwerkin g neemt steeds toe 
tot het laatste paviljoen,  genaamd, 
en dat het hoogste en prachtigste van allen is. n 
bevinden zich de vertrekken van den keizer. Achter 
dit hoofdgebouw liggen nog andere, eveneens voor  den 
keizer  afgezonderd. Zij  bevatten den harem. Elke der 
dames heeft haar  eigen, van muren omgeven huis, 
met tuinen, fonteinen, bosschages, bloembedden enz. 

Aan de noordelijke zijde der  particulier e vertrekken 
begint een nieuwe ri j  hoven en op zich zeiven staande 
huizen. t laatste of zeventiende paviljoen is de

 en vormt den ingang tot de keizerlijk e particulier e tui-
nen; dezen maken een grooten, door  een muur  inge-
sloten vierhoek uit en zijn onbeschrijflij k schoon en 
weelderig. 

e beide hoofdafdeelingen, oostelijk en westelijk van 
het paleis, bevatten dc paleizen van de keizerin-moe-
der  en van de keizerlijk e prinsen, de hal of zaal voor 
den Staatsraad, Academie van Wetenschappen, den 
tempel van Con-foe-tseu of Confucius, de bibliotheek, 
het huis van het Geschiedkundig Genootschap, de 
schatkamers, verscheidene tempels en kapellen, schouw-
burgen , scholen voor  de prinsen , huisvesting voor  de 
keizerlijk e garde, bureau's voor  de grootwaardigheids-
bckleedcrs aan het , voor  den kanselier, enz. Aan 
de westelijke zijde van het paleis is de openbare tuin, 
waarin groote modellen van alle openbare gebouwen 
opgesteld zijn, een soort van practische school voor 
bouwmeesters. Een zich kronkelende rivier , waarover 
marmeren bruggen en hangbruggen liggen, doorstroomt 
den tuin. Op een hoogen heuvel staat een Boeddha-
tempel in fleschvorm. 

r  al deze wonderen verzinken in het niet bij  de 
bouwwerken, die de groote hersteller  der  Chineesche 
monarchie, , in 349 vóór Christus 
deed uitvoeren. 

Vóór hem was het k tengevolge van een opstand 
der  Satrapen onder  de laatste zwakke keizers der  Yu-
dynastie in tal van onafhankelijke Staten versnipperd. 

j  verwon al de onafhankelijke vazallen van het 
k en verpletterde de aristocratische macht der  ge-

leerde mandarijnen, die een soort van priesterheer-
schappij  , in strij d met het monarchale stelsel, gescha-
pen hadden. 

Aan zijn staatkundig stelsel gaf hij  een bouwkundige 
uitdrukkin g door  een nieuw paleis of residentie te -
Yong te stichten. j  deed de paleizen van al de door 
hem verwonnen en gedoode Satrapen (of proconsuls) 
nauwkeurig opmeten en in hun oorspronkelijke vormen 
en afmetingen in zijn nieuwe residentie weder  opbou-
wen. All e rijkdommen der  oude paleizen deed hij  daar-
heen vervoeren, en dwong de weduwen met haar  gevolg 
de nieuwe huizen te betrekken, in zijne onmiddellijk e 
nabijheid. e afzonderlijke paleizen verecnigde hij 
tot een enkelen aanleg; hij  verbond ze door  galerijen, 
muren en hoven , juist op dezelfde wijs als wij  de pa-
viljoenen van het paleis te Peking met elkander  in ver-
binding gebracht zien. 

Een der  hoven was ruim genoeg om
 op te nemen. 

t reusachtig palcis verrees aan den oever  eener 
rivier , en was door  een zuilenrij  van twee verdiepingen 
omgeven. Vervolgens beval hij  zijnen grooten, zijn 
voorbeeld te volgen en hun paleizen naast het zijne en 
volgens hetzelfde gronddenkbeeld te bouwen. Op deze 
wijze schiep hij  een nieuwe residentie, tot wier  bevol-
king  gewelddadig uit hare 
woonplaats waren verdreven geworden. 
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Een nog meer  van ruwe macht getuigend werk van 
denzelfden keizer  is de Chineesche muur, die zich over 
een lengte van vijf - tot zeshonderd Fransche mijlen van 
de golf der  Gele Zee tot de oostelijke (? westelijke) 
grens uitstrekt. 

t was slechts dc architectonische bekroning van 
het denkbeeld van een der  eerste keizers, die reeds 
2200 jaren vóór Christus het geheele k in zes con-
centrische vierkanten verdeelde. t eerste of binnenste 
was het verblij f des keizers. t tweede vormden de 
keizerlijk e domeinen ; dc ruimt e tusschen het tweede 
en derde vierkant behoorde aan de grootwaardigheids-
bekleeders en vazallen; daarop volgde het district van 
den vrede, vervolgens dat der  boetedocners en eindelijk 
dat der  uitgeworpenen. 

e benaming van China als  van het  is uit 
deze indeeling voortgesproten. t was één en dezelfde 
grondgedachte, die al de onderscheidene staatkundige 
en bouwkundige vormen van China beheerschte, die der 
samenvoeging en onderwerping van tal van eenlingen 
onder  een eenig groot geheel, louter  door  uitwendigen 
dwang: het militair e en despotische stelsel van staats-
bestuur. n vindt hier  geen trapsgewijs opgroeien , 
geen ontwikkeling der  individualitei t uit den staat der 
kindsheid tot dien der  mannelijke rijpheid . , 
de eenvoudiger  werken van de bouwkunst zijn verder  niets 
dan verkleinde nabootsingen van het keizerlijk palcis; 
de woningen der  lagere klasse zijn gelijkvormi g aan 
de paleizen, slechts op kleinere schaal, met kleine pa-
viljoenen , kleine hoven, kleine terrassen, enz. Ook bij 
de beschouwing van de constructie en de details der 
Chineesche bouwkunst zullen wij  weder  op hetzelfde 
beginsel stuiten. 

e afzonderlijke deelen der  samenstelling werken 
niet samen en vullen elkander  niet aan. k deel heeft 
zijne eigene en bijzondere verrichtin g in den meest pri -
mitieven en materieelen zin. e zuilen blijven eenvou-
dig palen, die het dak te stutten hebben; zij  bezit-
ten noch kapiteel, noch basis, noch zwelling, noch 
verdunning. 

e terrassen , waarop deze gebouwen staan, zijn dik-
wijl s in gehouwen steen uitgevoerd en met geledingen 
of blokken versierd, niet veel afwijkende van die, 
welke bij  de Grieken en n in gebruik waren 
en volgens dezelfde grondbeginselen aangewend wer-
den. Slechts aan deze terrassen cn de daartoe behoo-
rende borstweringen wordt de natuurlijk e steen gevon-
den en de steenhouwerskunst toegepast. 

e buitenmuren der  huizen daarentegen zijn meestal 
uit holle baksteenen gemetseld en met stuc bekleed; 
zij  worden, gelijk de zuilen en kapgebinten , rijkelij k 
bedekt met geschilderde versieringen. e decoratie van 
de onderste deelen der  muren bestaat uit werkelijk of 
door  den schilder  nagebootst traliewerk van bamboe, 
wat op de oorspronkelijke scheidswanden doelt. Op de 
bovenste deelen dier  muren worden draperieën en be-
hangsels of gestikte tapijten door  schildering nage-
bootst. 

e inwendige afscheidingen der  huizen zijn meestal 
slechts beweeglijke schermen of schutsels, dan wel gor-
dijnen of nabootsingen daarvan. 

e buitenste muren hebben slechts hun eigen ge-
wicht te dragen. , namelijk bij  de grootere 
gebouwen, zijn zij  aan de buitenste zijde der  zuilen 
aangebracht, dikwijl s tusschen twee rijen zuilen, einde-
lij k bij  kleine paviljoenen achter  de zuilen. 

t dak met zijn stutten vertoont dezelfde hoogst 
elementaire wijze van constructie. e bedekking ge-
schiedt met leien of veeleer  met een bouwstof, die naar 
onze leien zweemt, en ook met verglaasde dakpannen van 
de meest afwisselende kleur. e gedaante dezer  dak-

pannen en het tot dekking aangenomen stelsel gelijken 
zeer  veel op die der  oude Grieken en . 

e gebinten hebben soms den vorm van een groote 
met draketanden versierde cyma; gewoonlijk echter 
worden de koppen der  spanten door  een soort behang-
sels of lambrequins verborgen. c penanten of vul-
lingen tusschen de zuilen onder  de raamkozijnen zijn 
de rijks t versierde gedeelten vnn het gebouw; de rechte 
hoeken zijn door  traliewerk gebroken. e zuilen staan 
op steenen plinten, die boven den vloer  van het ter-
ras uitsteken. Ze zijn vierhoekig, veelhoekig of rond; 
soms bezitten zij  consoles tot steun van de uitstekende 
koppen der  balken. 

e dikte der  zuilen staat, overeenkomstig de ver-
ordeningen der  bouwpolitie, in verhouding tot haren 
afstand en tot hare hoogte. Een zuil van twee voet 
middellij n moet veertien voet hoogte hebben. e 
entrc-colonnementcn zijn voor  groote bouwwerken vier-
malen de middellij n eener  zuil. e grootte van een 
gebouw wordt steeds naar  de grootte der  entre-colon-
nementcn afgemeten. Zoo zeggen de Chineezen, bij -
voorbeeld : „een huis heeft negen tusschenruimten front 
en is vij f tusschenruimten diep." 

n dit land worden dus de wetten der  schoonheid 
en der  evenredigheid in de kunst door  politic-verorde-
ningen vastgesteld en door  politic-dienaren gehandhaafd. 

Chambers beschrijft het huis van een Chinecschcn 
groothandelaar  te n als volgt: t plein is een 
langwerpige vierhoek. e gelijkvloers-verdieping wordt 
door  een breede gang in twee deelen geschelde n, aan 
welks beide zijden vier  groepen van vertrekken liggen, 
waarvan elke uit een receptiekamer, een slaapkamer 
en een werkkamer bestaat. Aan het geheele straatfront 
liggen winkels, waarachter  de trap is aangebracht. e 
achtergevel komt uit op een tuinplein, dat met bloe-
menbedden , bamboeplantcn , fonteinen , kunstmatige 
rotsen, vazen, enz. versierd is. n de zijvleugels van 
het huis liggen de keukens, de badkamers en de ver-
trekken voor  de bedienden. e eerste verdieping is 
niet veel meer  dan een herhaling der  lagere. n de 
open gang staat het huisaltaar. e vloeren zijn belegd 
met bont-marmeren mozaiek, en de wanden zijn tot 
de hoogte van drie of vier  voet met bamboezen vlecht-
werk bedekt. t overige deel der  wanden is met zij-
den stoffen of papieren behangsels versierd. e zaal 
kan naar  de tuinzijd c geopend worden, maar  de ope-
ningen kunnen met een traliewerk van bamboe worden 
gesloten. Van de zoldering dezer  zaal hangen vier  zij-
den lantarens neer." 

Volgens andere reizigers zijn dergelijke bovenverdie-
pingen slechts geoorloofd in de achterste deelen van 
het gebouw, en mag zelfs dc keizer  in het voor  het pu-
bliek zichtbare gedeelte van zijn paleis geene gebou-
wen van meer  dan ééne verdieping hebben. 

t huis van een eenvoudig koopman mag slechts 
drie entrc-colonnementen en twee hoven hebben; de 
mandarijn mag vij f tusschenruimten hebben, de prins 
zeven; alleen de keizer  heeft het recht aan zijn huizen 
negen tusschenruimten front te geven, maar  de tus-
schenruimten zijn afhankelijk van de hoogte der  zuilen. 

X. 

. e medailles voor  de, op de interna-
tionale tentoonstelling alhier  behaalde , bekroningen 
worden, naar  het  van den Dag van goeder-
hand vernam, in den loop van Januari a. s. in brons, 
met het daarbij  behoorend diploma, aan de bekroonden 
uitgereikt. e bekroonden kunnen dan daarnaar, des-
verkiezende, de hun toegekende gouden of zilveren me-
daille zelve laten slaan. 
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Vergadering van Vrijdag 28  1883. 

Al s punten van behandeling komen voor: 
 Verkiezing van 2 leden in het Bestuur  ingevolge art . 9 

van het . Aan do beurt van aftreding zijn de hoeren 
W .  van Goor (herkiesbaar) en W . C. Cocpijn (niet herkies-
baar). Gekozen werden de heeren W . C. van Goor cn C. . 

r  Fortuijn . 
e ontvangsten cn uitgaven over  1883 bedroegen in hoofd-

som ƒ 6 7 2 . 7 9, terwij l dc begrooting voor  het volgend jaar  in 
ontvangst cn uitgaaf sluit met een bedrag van ƒ 772.77. Een 
en ander  werd door  dc hoeren Jansen, Vin k en Braat accoord 
bevonden, waarna de Penningmeester, de heer . onder 
dankzegging werd gedechargeerd. Alsnu kwam aan de orde 
een voorstel van het Bestuur  tot wijzigin g van art 52 der  Wet 
van de , als volgt t  Afdeelingen kunnen nok tot 
leden aannemen personen, die geen leden der  zijn. 
/.ij dragen den naam van plaatselijke leden.  hebben 
slechts hij zaken en voorstellen, de  betreffende, 
een adviscerende slem. c heer l vraagt of dit voorstel in 
verband staat met een dezer  dagen verzonden circulair e van 
ccn Commissie van 13 leden die, met afgevaardigden der  Be-
sturen van de Afdeeling en dcVerecniging "  alhier, 
een plan hebben ontworpen tot samenvoeging der  beide Vereeni-
gingen, volgens ccn uitgebreid programma, waarbij  inteeken-
biljettc n zijn verspreid om te zien of het plan financieel ge-
steund zal worden, teneinde daarna af te leiden of die Ver-
eeniging tot stand zou kunnen komen, waartoe natuurlij k een 
wettig genomen besluit der  Vergadering zou noodig zijn. e 
Voorzitter  deed dit laatste vooral uitkomen en telde, dat bedoeld 
plan niets te maken heeft met de genoemde circulaire . e 
heer s meende evenwel, dat door  de namen der  Be-
stuurders , die onder  bedoelde circulair e voorkomen, het toch 
allen schijn heeft, dat er  verband bestaat. e Voorzitter  ver-
klaard e hierop, dat het de bedoelde poging niet tc veel in de 
hand heeft willen werken en dan ook geweigerd heeft een ge-
combineerde vergadering tc dier  zake te houden. e Nieinoe 

 Courant heeft ook onjuist vermeld, dat de be-
doelde samenwerking reeds totstand was gekomen. En nu 
meende het Bestuur  evenmin een schijn van tegenwerking te 
willen geven en daarom heeft het't onjuiste bericht niet gelo-

genstraft. e heer  Fol meende, dat alsdan de 13 voorstellers 
zelve een démenti zouden kunnen uitlokken , daar  anders 
zwijgen wel eens als toestemming zou kunnen aangemerkt 
worden. e Voorzitter  zcidc daarop, dat 't verslag der  Verga-
dering in dc couranten wordt opgenomen en dus vanzelf 
reeds het bericht zou worden tegengesproken, waarop de heer 
Wccldenburg mededeelde, dat de heer r  Fortuij n 
reeds op zich had genomen het bedoelde bericht te doen 
tegenspreken. Op voorstel van den heer  Van der n werd 
alsnu besloten deze zaak aan te houden, totdat de uitslag der 
verzonden circulaires bekend zou zijn. 

e Voorzitter  deelde daarop mede, dat het voorstel tot wijzi -
ging van art . 52 dtr  wet van de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst moet worden ingediend door  50 leden der 

. r  nu m juist 50 leden telt zal be-
proefd worden hun medewerking te verkrijge n en voorde tekort 
komende namen aan te kloppen bij  andere Afdeelingen, die 
reeds in afwachting zijn van het besluit, te dier  zake door  de 
Afdeeling te nemen. 

e Voorzitter  noodigdc alsnu den heer  J. C. van Wij k uit 
tot het houden zijner  voordracht, waarvan in het volgende 
nommer een uittreksel zal worden medegedeeld. 

. 
t het eerste nommer der  volgende maand vangt 

een nieuwen jaargang van De Opmerker aan. n 
geabonneerden worden opmerkzaam gemaakt op de 
voorwaarden van betaling van het abonnement. Even-
als vroeger  bedraagt de prij s voor  den geheelen jaar-
gang bij vooruitbetaling, , mits dit bedrag 
vóór den eersten Februari a. s., franco wordt toege-
zonden. Bij  nict-vooruitbetaling is de prij s f
per kwartaal. 

t abonnement voor  het buitenland kost ƒ 7 . 50 en 
voor ë / 9.— per  jaar, beiden met verplichte 
vooruitbetaling. 

e heer  Ferdinandussc. te Wcmel-
dinge, is benoemd tot waterbouwkundig 
ambtenaar  aan den calamitcusen Willem -
Annapolder. 

. 
E 

S van 
w A. <i. C. -

 alhier  zjjn voornemens op
 des namiddags ten 

1 ure, ten e aldaar
t dempen van een gedeelte 
sloot, vóór de panden aan de 

n n" . 33 en 35 en 
het ter  vervanging daarvan leg-
gen van een riool. 

Bestek en voorwaarden liggen op de ge-
wone dagen en uren ter  kennisneming op 
de Plaatseljjke Secretarie en het StadsTim-
merhuis te , en zijn voor  den prjj s 
van /"O,! 5 verkrijgbaa r bjj  Wed. P. VA N 

E  ZOON, Boekdrukkers aan 
den Houttuin no. 73. 

Nadere inlichtingen zjjn te bekomen aan 
gemeld Timmerhuis, terwjj l de aanwjjzing in 
loco zal plaats hebben op Zaterdag den 5 
Januarij 1884, des voormiddags ten 11 ure. 

2d.n; 3d  e n 4d,n

, N cn Stalen 
N 

- en , enz. 

 en S der 
Gemeente  zullen

, 's voormiddags ten 11 ure, in het 
openbaar  ten Gemeentehuize

1°. t leveren en planten van Boo-
men en s langs de we-
gen, singels, pleinen enz. 

 driejari g onderhoud der 
openbare pompen. 

Aanwjjzin g op Vrjjda g 4 Januari 1884, 
des morgens ten 10 ure en ten 10'/, ure, 
bureau Publieke Werken; bestekken tegen 
betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

, 
levert prim a kwalitei t grove

 en  tot concurree-
rende prjjzen , per  waggon en scheepsladingen. 

A T 

bij  groote en kleine partijen. 

7 
N V A N 

S u , 
op de . Tentoonstelling te Amsterdam 

18S  bekroond met 

 (hoogste onderscheiding). 

Bicke rs t raa t 
. 

. . , 
't e , 

houdt zich aanbevolen voor  de levering 
van: 

, 
op gegolfd of zores-ijzeren onderlaag, 

Waterdicht en onbrandbaar. 
Vochtwerende en massieve parketvloeren. 

Gekloofde , 
het beste, soliedste en goedkoopste materieel 

voor  plafonds. 

voor personen en goederen. 
Uit de hand gesmeed ijzerwerk alsook 

gegoten ijzer: 
n — Trappen — Trapleuningen enz. 

, 
in diverse kleuren. 

Glas- en k — Ceinenlbeton. 
e Tufsteen voo -

. 

naar het nieuwste systeem kant en klaar 
gelegd. 

n zjjn ook te bekomen bjj  G. 
V A N ,  120 Wijnstraat . 

Uitgaaf van .1. B. S te Groningen: 

Burgerlijk e Bouwkunde, 
nooit 

P. . , 
 der Ambachtschool te Arnhem. 

t 100 Figuren. Prjj s ƒ 2.60. 
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. 

Van der 
CSalv. op 

L O O N l 

l.iis.lllüi" . , 

n Gebsawea, 
Gegtlv. n 

, 

inden &  Co. 
 r ilrech t. 

Zuinigheids-  Niet aaagroeiea-
 tie en roestwe-

| m „ i , . Verven. 

s &  Fabriekanten. 
.

Vertegenwoordiger  voor  Nederland 

<r 

Centraalverwarming & Ventilatie-
, 

naar de nieuwste en proefondervindelijk beste 
Constructiën voor: 

Woonhuizen, Villa's , , Winkels, -
tels, , Schouwburgen, , 

n , Ziekenhuizen , Scholen , Bibliothe-
ken, , Gevangenissen, 
Openbare Gebouwen, Werkplaatsen, Fabrie-
ken enz. door  middel van Stoom-, Water-
of g of gecombineer-
de systemen. 

s van Openbare Zwem- en 
Badinrichtingen. 

Stoomkooktoostellcn en Wasch-
in richtingen. 

n voor  Abattoir s en 
Fabrieken 

e ondergeteekende vestigt de aandacht 
op zjjne inrichtin g voor
brjzouder  geschikt voor de reproductie van 

 enz. van . Architecten 
en Bouwkundigen; op die voor
craphie voor de reproductie van  en 

, ook van  voor  Boekwer-
ken enz. ten dienste van . Uitgevers en op 
zjjne  j -inri <  voor . -
kers, alles tot de minste prjjzen . 

Prospectussen met proeven van bewerking, 
worden op friwro  aanvrage gratis toegezonden. 

e heer . G.  Cs., te Am-
sterdam, heeft zich welwillend belast niet het 
geven van inlichtingen en het aannemen van 
bestellingen voor

 voor de bestellers. 
O . J . . 

Eenig Agent voor  geheel Nederland en . 

S 

 V A N 
. 

Wit e - en . 
, d . 

n en prospectus gratis. 

 3. . 

Brug-  Beton-Funfariagei,

Voor inlichtingen omtrent het leggen van  enz. gelieve men zich 
te adresseeren aan het r der  fabriek, k S O, Amsterdam, of bjj  den r 

. G . S C . O . , Beekstraat F. « 2 , te Arnhem. 

e

 C3. 
AVENU E  27. 

. 
A E STEEN, bekroond op 

de Tentoonstelling der j  ter  be-
vordering der  Bouwkunst in 1 8 8 2; verder 

, , , enz. enz. 
s op aanvrage verkrijgbaar . 

Vertegenwoordiger  der  en 

 O.,
Verders specialiteit in : 

n - en Fabrieksramen. 
n en n Bolblinden. 

Zweedsche . 
e . 

Prima Portland-Cement. 
Plafonneerlatten, veel billjjke r en beter 

als . 
Onbrandbare Verf enz. 

 en  op aanvraag. 

Centrifiignnlpoinnei i en Stooniheijen 
T E P en TE . 

i " i 

E
VAN 

, 

-
en andere 

N 

voor , , 

S . S enz. 

, 

Tentoonste l l ing

N i e u w e vaart , O 
. 

n voor  openbare gebouwen, ge-
stichten, woonhuizen, villa's, kantoren, enz. 

Projecten en begrootingen worden kosteloos 
geleverd. 

j  W  <| | j .
J

1)10 T J t C X , 
Oostzeedjjk 2 4 8,

Gedrukt bij  Q. W. van der Wiel &  f>., te Arnhem. 

L 

van G <5  1883. 

N 

. 
 H

 tc 10 uren, door bet ministerie van binnen), /aken, 
a an het gebouw van het prov. best.: bet onderhouden van- en het 
doen van eenige renrieuwingen on bentellingen aan de gebouwen der 

e burgerschool te , van den dag dor  goedkeuring 
tot 81 . '84. g ƒ 3040. 

 to l l ' / i uren. door  liet best. van de Amsterdamsche 
Vereeniging tot liet bouwen van Arbeiderswoningen, in e -
lieiti : bet bouwen van een blok arbeiderswoningen, te /.amen voor 102 
gezinnen, bij  hot Wostor-kanaal. 

 to 12 uren, door  burg. on weth.: de levering der 
achoolbebooftcn voor  do openbare lagere scholen. 

\ IIIH . tc 1 uur. door het ministerie van koloniën, iu het 
gebouw tot Nut van 't Algemeen: de levering van versclnllenue behoeften, 
in 5 perceelen. 

 te 1'/, uren, door  burg. en weth.: hot bouwen van 
eene houten werkloods in dun , ten behoeve der  restauratie van 
den raadhuistoren. 

 5 uren, door  burg. en weth.: hot afbreken van 
bot bestaande- en hot bouwen van een nieuw huis voor  het hoofd 
dor openbare lagere school aan den Visscheisdijk, aldaar. . bij  den 
gemeentearchiteet 

 ter  secretarie van Zevcn-(»riotonijen-eii-Stad-Sl )ten: lo. 
het onderhoud in '83 van de wegen, iu 3 perc.; 2o. kleine aarde-
werken ten westen Zandvoordei hoek: 3o. do levering van palen en 
gordingen. 

 bij  J. Vrijburg : het afbreken der  bostaande- en 
het bouwen van eene nieuwe schuur  niet stalling voor  ruim 5U stuks 
vee, op de plasts iu gebruik bij  ('. Wahna. onder  Oldoboorii. 

 . in de : hot vierjari g onderhoud der  bruggen en/, 
van hot waterschap e Overwaard. 

 te 10'/3 uren. door  burg. en weth.: lo. hot bouwen van 
eene onderwijzerswnning mot raadkamer en secretarie en hot verbou-
wen der  gevangenis, aldaar; Sio. hot volbouwen van hot schoollokaal, 
aldaar: 3o. het bouwen van eene oiiderwijzerswouing en het verbouwen 
van het schoollokaal te Nietiwesluis (gom. Breskens), lui . hij  don bouw-
kundigo A. Pateer, te Breskens. 

 te 11 uren. bij  (liclkomu; tie levering van riviergrint . 
kalkkei/td , verbrijzelde keien, brik en /.eegrint, iu perceelen, aan Zeven-
(irietenijen-en-Stad-Slooton. 

, te 12 uren, door  hot ministerie van binneul. /aken, aan 
het gebouw van hot prov. best.: het onderhouden van- en het doen 
van eenige vernieuwingen aan de gebouwen der l van 
onderwijzers tp Groningen, van den dag dor  goedkeuring tot 31 . 
84. g /

 te 1 uur,  hot prov. best.: het onderhouden 
van hot gouvernementsgebouw te , met de meubelen, van 1 
Jan. '83—31 . '84. 

 te 1 uur, door het ministère van binneul. zaken, 
aan hot gebouw van het prov. bost.: lo. hot onderhouden van- en 
hot doen van herstellingen en vernieuwingen aan de o 
burgerschool te , van den dag dor  goedkeuring tot 31 

. '84. g ƒ 3750: 2o. idem idem aan de gebouwen der -
hoogero burgorsclnlol te lleerenveon, van tien dag der  goedkeuring tot 
31 . g / 1730. 

n , te 1 uur, door  burg. en weth.: hot onderhouden van alle 
gemeen t ego bouwen (gemeentehuis, gvumasiimi, lagere scholen ca.), 
bergplaatsen, riggelwerken enz., god. 83. 

 te 2 uren. door  de maatschappij  tot ex pi. van Staatssptxir-
wegon, aan hot centraalbureau: hot leveren van geschilde mastei: 
afrasteringpalen, benevens eiken en grenen stationsafrastoriugpuleii, 
masten, staken en dennenhouten latten, in 7 perceelen. 

 te fi  uren, door 1'. : het verbouwen en vergroot en 
van het . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van een 
huis, bestemd voor  bureau's voor den dienst dor  politie en van het 
bevolkingsregister, in de . 

, te 2 uren. door het polderbcst. van Oost-en-West-
dongoradeel, iu hot : lo, het afbreken der  bestaande-
en het bouwen eener  nieuwe sluiswachteiswoning. met daarmee in-
verhand-staando werken, te l ouder  An juni ; 2o. het maken 
en leveren van een paar  nieuwe bi i men v loodde uren iu de zeesluis, 
aldaar, lui. bij  den architect  llooijonga, te . 

 bij  den landbouwer : het afbreken eener  huizing 
cn opbouwen van eene stelphuizing aldaar. 

 te 0 uren. door  burg. en weth.: lo. het bouwen van 
de nieuwe Westorschool te Stadskanaal; 2o. het leveren derschookneu-
belen. Aanw. te 10 uren. 

 'savonds 8 uren, door  Swittors N: Torpstra, bij . 
Veening: het houwen van eene heeronhehuizing mot sc hooi stoom uai ito ls-

, oen Steenhouwer*Werkplaats met kantoor  en bovenwoning, 
aan den verlengden llauebijtersgaug en Zuiderbuitensingel. . bij  de 
architecten . ft . llookzema, aldaar. 

 te 10 uren. door  hot ministerie van waterstaat enz., 

 te 2 uren, 
de gumeenteftebouwen en 

aan het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud van het 
kanaal door  Walcheren, mot bij  behoorende werken. g ƒ 47,750 
per  Jt*r . 

 te 12 uren, door het prov. best.: het houwen van 
eene brug wachters woning buiten de voormalige Steentilpoort, aldaar, 
bij de draaibrug over  het p en de klaphrug over  hot Ver-
bindingskanaal, aldaar. . bij  den opzichter  Wind, te Groningen. 

 te 12 uren. door  den architect . . van den Aardweg, 
iu het lokaal Nnt-en-(ienoogeu: het bouwen van eene villa met bijbe-
hoorende werken, op een terrein hoek - en Zinder  weg in 
do Beemster, onmiddellijk gelegen bij  bet Noordbollandscli kanaal te 
Purmerende. 

. te 1 uur. dour  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school on woning aan de Willem-Barentsstraat op het Noordereiland. 

, te 1 uur. door  burg. en weth.: lo. de levering van 
meubilair  voor dc nieuwgebouwde school: 2o. de levering van 77
ijzeren hek om hot schoolterrein. Aanw. door  den gemeontoop/ichtor  S. 
Bitters, 10 Jan., te 12 uren. 

loor  den burgemeester: de verfwerken aan 
igendoiiiinen geil. '83. 

 . door het bestuur  van'het waterschap , ter 
secretarie; het begrinten van den (iooierdijk , lang 0474 , niet bij -
levering van grint en puin, iu  perceelen. 

 te 10 uren, bij  den kerkvoogd . (ï. de Boor: het afbreken 
eener  huizing en opbouwen van eene stelphuizing enz. te hlaard. Aanw. 
8 Jan., te 10 uren. 

 , to  uren. dour  den burg. van Barradcel: het ver-
timmeren der  school en onderwij/erswoiiing lo a 

 door  den architect . . Poederbach: het houwen eener 
heerenhuizing op het llcngstopad, bij  dc Sneekerpoort. 

 's avonds 7 uren. voor  (i. k snoer, bij  | \ de Graauw: 
het bouwen van een woonhuis met bovenwoning, met levering van 
materialen. . bij  tortious , te . Aanw. van 
10—4 uren. 

 door  delloll. : delevering 
van 4.200.000 rnetselsteeneii. Waal vorm, voor hot te maken admini-
stratiegebouw te Amsterdam. . op hot bureau van den ingenieur, 
chef der  afdeeling Weg en Werken, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

 te 11 uren, ten raadhuize dor  gemeente :
levering van 80.000 hoste getrokken straatklinker s en 10,000 idem 
vlakke klinkers, franco vóór 1 i op de losplaats tc . en p. in. 
30,000 beste getrokken straatklinkers, franco op de losplaats te . 

ANsen, te 12 uren, door  het ministerie van binneul. zaken, aan hot 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de e burgerschool te 
Assen, van den dag der  goedkeuring tot 31 . '84. Aanw. 10 Jan., 
te 1 uur. g ƒ 2200. 

, te 11 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener  school 
met 0 lokalen, overdekte speelplaats, toegangstraat en onder  wijzers wo-
ning, lui . bh den architect All) . Nijlaiid , te Utrecht. Aanw. 12 Jan.. 
te 2 uren. g / 31.(100. 

 te 12 uren. door  het prov, best: het verrichten van ver-
nieuwingen, herstellingen en heiwerk aan de kunstwerken, gebouwen 
enz. van de t en bare zijtakken, ged. '83. in 3 perceelen. 

 te 2*/j  uren. door  de commissie van administratie over 
de gevangenissen: de levering van machinaal-gesj«(iinen vlassen , bieden, 
wollen en katoenen weefgarens. best houtskool, blik en eenige soorten 
loor. ged. '83. 

 te 12 uren. door  het ministerie van financiën: lo. het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw, waarin 
gevestigd is het kantoor  der  hypotheken en van het kadaster  te 's-Bosch, 
ged. '83. '84 en '85. Aanw. 13 Jan., te 11 uren; 2o. idem idem aan 
liet gebouw, waarin gevestigd is het kantoor van de hypotheken 
en van hot kadaster te Zierikzee. ged. '83, '84 en '85. Aanw. 10 Jan., 
te 11 uren. 

horde grint . 
Secretarie: de leveling van p. m. 500 S ge-

 te 10 uren, door  hot ministerie van waterstaat enz., 
aan liet gebouw van het prov. bost.: het maken en inhangen van oen 
paar  sluisdeuren voor hot kanaal van Neuzen. Aanw. 18 en 20 Jan. 

g ƒ 0700. 

, te 2 uren. dooi- burg. en weth.: het bouwen van 3 
scholen met woningen ca., in 2 perc. : pore 1, ƒ 80,000; perc. 
2, ƒ 34.000. . bij  den gemeen te bouw meester. Aanw. te 11 uren. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste dor : het wijzigen van don waterafvoer  van don 

t binnen , lui . bij  den eei-staanwetend inge-
nieur  bij  de Staatsspoorwegen te . Aanw. 23 en 24 Jan., te 
10 uren. g ƒ 8060. ' 
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 te 10 uren, in de t van het cal. waterschap 
fcllcwoutslnk en den cal. polder  Uorsele: het verhouwen der  directie-
keet van den cal. Bonele-pokler. Aanw. 26 cn N Jan., van 10—12 
uren. g / 4425. 

 in c drie : het houwen van een nieuw hoeren-
huis met schuur te n hij  Tjerkwerd. Aanw. 15 Jan tc 11 
uren. samenkomst bij  den kastelein op de Tjerkwerderzij l 

 door  den architect . . Stoott Fz.: het'  bouwen van 
eene behuizing op een terrein aan de Willemskade, noordzijde, aldaar. 

 het amoveeren en wederophouwen van eene boeren-
plaats ca., ui gebruik bij  F. Üouma, onder . . lui J A 

, aldaar. " 

 23 : lo. onderhoudswerken bui-
ten de gemeente en levering van materialen, 
dienstjaar 1883; minste inschrijvers: 
onderhoud sluis Vreeswijk, J. Barneveld, 

Vreeswijk, ƒ 1980 
onderh. straatweg Utr—Vreeswijk , idem » 6680 

 sluis Nieuwesluis, W. v. Schaik, 
Nieuwesluis, » 1391 

onderh. jaagpad, enz. Utr.—Woerden, ,1. 
, te Utrecht, » 3955 

2o. leering van materialen, als: 
Utr . straatklinkers, 

le perc. letter  a, G. v. d. , te 
Utrecht, p, mille ƒ 17.50 

» » i , C. , te -
schoten, p. mille » 18.87 

» l r, Firma e ft  Zn., 
Jutfaas, p. mille » 17.55 

» » d, Oostvoeli-Copijn ft  Co., 
Utrecht, p. mille  17.60 

2c » Uselstraatkl.. P. , Utr . 
p. mille ƒ 8.44 

te » Waalstraatkl., . V. Wijek, 
Beteren, p. mille » 15.375 

4e l li'tt . a en 6, klinker s driel., . 
, Zwaiiitiicrilaul , p. mille  11.24 

4e  lett. e, klinker s driel.,
, . p. mille » 11.18 

5e » . Firm a e &  Zn., 
Jutfaas, totaal » 437. 

6e » , tras. cement, Erven . 
Trip . Utrecht tótaal » 417.20 

7e » , . , Vreeswijk, tot.» 2090. 
8e » , .1. v. , Utr.. 

p. . » 0.59 
9e » trottoirbanden, enz. P. -

dijk . Utrecht, totaal » 1147. 
10e » lioostcrrainen, W. v. d. Broek, 

Utrecht, totaal  534. 
11e » Grenen-, vuren-en dennenhout. 

.1. Akkerman, Zaandam, totaal » 2203.25 
12e » Eikenhout. P. . it J. Jiingeueel, 

Utrecht, totaal  638.20 
13e > Verfwaren, enz. . W. Stern,' 

Utrecht, » 595.94 
14e * Oho en petroleum, T. P. v. d. 

Bergtl ft  Zn.. Utrecht, i> 204.50 
15e » Borstelwerk, Th. r. Wijk , Utr. , » 195.55 
16e » Glas, Wed. W. , Botterdam, » 186.35 
17e » , Firm a Wed. Fokken-

heig-Pijman ft  Utrecht, » 2829.05 
18e » Steenkolen, dezelfde, » 61. 
19e » n en tegels, A. v. 

Oostveen, Utrecht, » 79.16 
20e » Eng. rioolbuizen, P. , 

Utrecht, » 107.50 
21e » Touw, W. Visser, Aiuiunrstol , t 175.90 
22e » Booiiien, heesters, bloemstruiken 

en bloemen: 
letter  a en b, hoornen, heesters, enz. Gebr. 

Copijn, tïrociiekan, voor  samen, f 1106 
» e, Vcrweij  & , Utrecht, » 67 
» d, bloemen, C. Ook, id. » 445 

, 23 : lo. het leveren en stellen 
van een ijzeren waterreservoir  met toebehooren 
in het zuivel buis der  gasfabriek; ingekomen 5 
bilj. , als: 
Van Vliet &  Van Queue, te Groningen, ƒ 756 
Engelmaan &  Van Stirum,» ,  536 
B.  d. , > idem » 504.80 
lik . v. k , » idem » 495 
G. . , » idem » 480 
gegund. 

2o. de herstelling en wederplaatsing van den 
zinker der  Usclbrug; ingek. 3 liilj, , als: 
G. , te , ƒ 226 
J. Westenberg, » idem » 218 
B. v. d. , » idem » 173 
gegund. 

, 29 : lo. ile rioleering van de 
Celebosstraat; ingek. 12 bilj. . als: 
1. B. Arends, te 's-llage, ƒ 9975 

. v. d. , . idem » 9425 
r  de , » idem » 9276 

G. . v. d. , t idem » 8970 
Tom Jfc  Bergen 

, » idem » 8294 
A. , » idem » 7919 
J. de Bruijn , » idem » 7645 
T. , » idem » 7420 
J. N. Boers, » idem » 7297 
Th. , » idem » 7155 

. Jongenburger, » Waddinksvoen,» 7*100 
G. , » , » 6400 

2o. de rioleeiiug van een gedeelte derBanka-
straat; ingek. 11 bilj, , als: 

r  de , tc , ƒ 3593 
A. , » idem » 3475 
G, . v. d. . n idem  3460 
J. B. Arends, » idem  3100 

. . v. d. , » idem » 2999 
J. de Bruijn , i idem » 2876 
Th. , » idem » 2779 
Tom &  v. Bergen 

. » idem » 2734 
11. Jungenburger. » Waildinksveen, » 2690 
.1. N. Boers, » , » 2497 
T. , » idem » 2436 
G. , » , > 2350 

 29 : lo. de verdere opbouw 
van de slotboeve «Gravensteijn", aan den straat-
weg naar  Willemsdorp, onder  beheer  van den 
architect 11. W. Veth; aannemer . . 
te , veor ƒ 25,842, gegund. 

2o. dc bouw van bet ijzerpakliui s met kantoor 
en verder  toebehooren voor  de firma Jakob van 
Wageiiingen; aannemer G. Schouten, te -
drecht, VOOff ƒ 13,333, gegund. 

, 29 : bet amoveereli der 
bestaande en het maken van eene nieuwe kaas-
waag; ingek. 16 bilj. , als: 
.1. Brumie &  E. 

te Piiriiiorcnde . ƒ 25,800 
» idem » 22.900 

, » 22,800 
» Pm-merende, » 21,48:1 
 idem i

» idem i) 21,122 
» idem » 21,077 
» idem » 20.937 
» idem  20.840 
» idem  20,691 
» , o 20,450 
i) , » 20,160 
» Buiksloot. l 10.855 
» Punterende, » 19.438 
» idem » 19,422 
» Beets. » 10,350 

' 
. F. Westerveld, 

J. Nat Cz., 
,1. Bami, 
A. Pet, 
C. Fluit , 
<r. .1. , 
.1. de Vries, 

. Worp, 
J. de Groot. 
S. &  v. Soest, 
J. Vet, 
W. Grove, 

. v. Zon, 
J. Plas, 
J. Nieuws tad, 
gegund. 

 29 c 
schoolgebouwen enz. 

. .lansen, 
Gebr. v. . 
E. A. , 
P. de . 
J. T. , 
G. .1. , 
W. J. Waltmann. 
J. G. P. Groenbos, 

. B. Welling, 
J. T. Verhoeven, 
J. Cohen Gz., 

: lo. het onderhoud der 
: ingek. 32 bilj. . als: 
le |ie. 2e (ie. 3e |ic. 4c- pc. 
/"4410 ƒ 6628 ƒ 770 ƒ5260 

4475 
4800 
4945 
4950 
5285 
6375 
7367 

6425 
7998 
7442 
7458 

7325 

7285 

785 

791 

745 
1340 
1079 

634 
800 

1225 
4950 
5319 

5947 
5785 
5198 
5896 

e gunning van alle perceelen is in beraad 
gehouden. 

2o. bet onderhoud van eenige gemeentewerken: 
ingek. 5 bilj. , als: 

. Jansen, ƒ 5900 
J. P. Welsiiig, » 5333 
Gi'br . v. , » 5280 
W. A. . , » 4400 
G. . A. Eibers, » 4369 

gegund. 
So. bet onderhoud der  tiestratingen; ingek. 

7 bilj. , als: 
 Janssen, ƒ 5650 

G. J. , » 5475 
Gebr. v. , » 5293 

.  Vale,  4833 
(i.  v. d. ,  4813 
J.  v. il . Ven, » 4573 
G.  A. Eibers, i 4469 

gegund. 
 29 : lo. het  van een 

bnuiilspuithui s met politic|>ost op het stations-
plein : ingi'k . 7 bil|., als: 
A. Basolier, 
.1. Schoenmakers, 
Th. Ei-kelens, 
A. v. d. Akker , 
F. C. Schrauweii. 
.1. W.  v. il . Brand, 
Tb. , 

2o. het maken van rioolkolken met leidingen, 
benevens het leveren en leggen van trottoir -
banden, voor de verbetering der  straten aan de 
Oude-Vest; ingek 6 bilj. , als: 
B. Wevels, te Breda, 
P. ,  Ginnekeu. 

 Breda, 
» idem 
» Teteringen 
> Ginnekeu, 

3o. het onderhoud der  gemeentewerken geil, 
'83; ingek. 3 bilj. , als: 
P. J. v. Glahbeek, te Breda, a i"! m pet. boven 

tarief. 

te Breda, f 1960 
» idem » 1858 
» idem » 1797 
» idem » 1795 
ii idem » 1760 
» , »> 1719 
» Breda, >, 1639 

G. v.'d. Sanden. 
Tb. , 
J. Voegt, 
B. Verlegh, 

/'980 
'» «57 
» 909 
» 886 
 868.43 
839 

B. Wevels, te Breda, it 5 pet. beneden tarief 
G. . , id. »57ioo "  » 

 29 : lo. het bouwen 
van een school inet 6 lokalen, benevens een 
hoofdoiiilerwijzei-swoning, onder  beheer van den 
architect C : ingek. 8 bilj. , als: 
G. T. Croon, te Zuidbi-oek, f 17.380 
T. .1. . » tl.-l'ekela. » 16.948 

. Groemer, » Stadskanaal,  16.683 

. Timmer. » Westerbork, » 16.353 

. Tonknns, » Stadskanaal, » 16.243 
. . » N.-Pekela, » 15.901 

J . » O.-Pekela, » 15.990 
.1. Tranger, *> Stadskanaal. » 15,448 
gegund. 

2o. het maken van banken, borden, kasten en 
gordijnen; ingek. 10 bilj. , als: 

. Groenier, te Stadskanaal, ƒ 1735 
. . » O.-Pekela, » 1653 

G. , » idem » 1598 
11. Tonkens, » Stadskanaal. » 1593 

. , "  Sappemeer, » 1500 
A. . » X-Pekela. » 1489.94 
A. . » idem i) 1470 
.1. Winters, » O.-Pekela, » 1459.90 

. Timmer, » Westerbork. » 1449 
F. ï inga, » Wildervank, » 1180 

 29 : de levering van materialen 
ten behoeve der  gemeente ged. '83; minste 
inselir. waren: 
bezaagil eikenhout, A. tl . Wijers. /'  77.— 
boskant id. G. .1. Veibnrgt. » 31.90 
Nerva grenenhout, A. O. Wijers. » 38.— 
Aiiierikaaiisel i id. ; Van , » 52.— 
vurenhout, A. G. Wijers, » 29.50 
viiebtenliiiut , idem » 30.— 

idem (ruw) idem » 18.— 
alles per . 
verwerken van oudijzer, .1. W. ten Braak. » 7.— 
Engelscb patentijze'r, gew. . Wullink , » 16.— 

idem idem best idem » 22.— 
best Zweeilseh ijzer, .1. W. ten Braak. » 32.— 
gesmede nagels en krammen, .1. Breu-

kelaar, » 44 — 
alles per  100 . 

<.i o i i i n ï c i i 29 : liet oiiilei'boudeii van-
en het i van vernieuwingen en herstellingen 
aan de geitouwen der . aldaar, 
tot 31 . '83: ingek.  bilj. , als: 
G. P. v. Erp, te Groningen, f 13,398 
J. . , » idem » 13.384 
W. Cones. » idem » 13,350 
T. . Jelsema, » idem » 13,218 
.1. Poelman, - idem  13.060 

. G. Jansen,  idem » 12.974 
E. Berkenbesell, )i idem i) 12,957 

. .1. . .) idem » 12.900 
.1. Vel-steegh. » idem » 12.853 
.1. 1. Toesuiaii, i) idem ii 12,387 
A. Schrander, » idem » 12,006 

 29 : lo. het driejari g 
onderhoud van de haven- en zeewerken te 

; minste insebr. was . V'nlker , te 
Uordreelit. ' /'  34,950 per  jaar. 

2o. de vernieuwing der  llno^rebrug , in den 
n weg n —Groningergrens; 

minste iiisrhi' . was ('. Bakker, te . voor 
/' 9226. 

3o. het vervangen van de bouten ophaalbrug 
over de zeesluis te Nieuwe/ijlen door  eene dub-
bele ijzeren draaibrug; minste insebr. was 
dezelfde, TOOr t 10.620. 

 30 : lo. het onderhouden van-
en bet doen van eenige vernieuwingen en her-
stellingen aan de iiebouwen van bet prov. best., 
tot 31 . '84; minste insebr. was 11. A. , 
te Utrecht, voor ƒ 2610. 

2o. bet éénjarig onderhoud van de e 
Vaart in de prov. Utrecht: minste insein1, was 
.1. Barneveld. te Vreeswijk, voor ƒ 3980. 

So. het onderhouden 'van- en' bet doen van 
herstellingen aan de gebouwen der -
universiteit te Utrecht, tot 31 c '83: minste 
insebr. was 11. .1. van , te Utrecht, voor 
ƒ  14.300. 

 30 : het amoveereli der 
bestaande Panoramaloods in den tuin van het 
Paleis voor  Volksvlijt , en bet wederiiphouwen 
ervan in het Voudelspaik bij  de P.-C.-llooft-
straat, met een nieuw entivegebouw en ten-
toonstellingszaal, ouder  beheer  validen architect 
T. Sanden, minste inachr. was . Nntnan, «oor 
ƒ 16,400. 

 2 Jan.: de levering van den metalen 
bovenbouw voor 25 bruggen ten dienste der 
Staatsspoorwegen op Java: ingek. 5 geldige en 
3 ongeldige bilj. , als: 

. A. Scliietlen. . ƒ 16.417 
Gute-lliillnimgsliiitte , Aetien-Veieill fii r 

Bergliaii und lliittenbetrieb . Ober-
hausen , » 15,500 

. J. Elithoven .S: Co., , » 14,650 



13,800 

.1.555 

l i f t 

Union, Actien-Gesollsohaft for , 
Eisen-tmcl Stahlindusti-ic, , 

Actien-Goscllschuft fiii * c 
ond liriickenlinu , vni-mals, J. C. 

, . 
r i und 

, 
voiiniil s F. , 

, 
Eisomvei-ko , 

, 
Veuve Aljilinus e Frédéricx. 

buik, » 13,350 - " J 5 S 
, 2 Jan.: ten dienste van do st-

k iler v gemeente-: lo. hot leve-
ren en stellen van een steiger  met schutting 
rondom de koren van de kerk; ingekomen
bilj. , ah 

ƒ 15,620;--= -= 5b 
)-S Eg» 

. | jC |. 

. A. v. d. Berg, te Zwolle, 
.1. de Groot,  idem 

. . » idem 
.  Tronstor, » idem 

11. , j.lom 
li.  Schutte, » idem 

, » iil..in 
.1. iVllenknf t X- Zonen, » idem 

. bruins, » idem 
A. v. Straten, » idem 
.1. Willighagon,  idem 
G. v. Unen. » idem 
tl . .1. Aveidijk , ,, Wghe, 

2o, het leveren van behakte tufstee 
7 , als: 

. A. v. d. Uerg, to Zwolle, 
li . Schutte, » idem 
.1. . Sabelis, » , 
.1. d« Groot, » Zwolle, 

./ 16
< 1027 
i 148U 
« 1484 
» 1470 
» 1380 
 1877 
 1849 
 1298 
» 1253 
» 12
 1198 
» 1185 

: ingek. 

/' 0290 
 4099 

(iti 
 4930 

4867 
4880 

0 

Gelir . Trooster. » idoni 
Van Noorden &  Schweizol,» . 

. . lioltman, i , 
. hot leveren van bewerkte liciithoiincistc.... 

ingek.  bilj. , als: 
. A. v. d. Ucrg, to Zwolle, / 3572 

» , 
m 

 Zwolle. 
Wijlie . 

3825 
3208 

 2174 
 2474 

r, > 2472 
 2389 

» 2310 
 23110 

i' . >i 22110 
» 2254 

'l i weder-
G. , 
W. : 

.1. . Sabelis, 
Van Noorden ft Schwenel 
Oebr. Trooster, 
G. .1. Avei-dijk . 
G. W. , » i 
g. Schutte,  Zwolle, 

. drove, » idem 
.1. do Groot, ii ui, ni 

. . , ,, i 
Gebr. Grolloinaii , » Zwolle, 

 2 Jan.: hot al'lii-okon i 
opluiuwon van oon winkelhuis voor 
onder  leiding van don areltitoct N. 
ingek. , als: 

J. , f
.1. , „  4800 
T. V. Jelsma,
Th. , ,,
.1. X N. , ,, 4047 

. Jansen, ,,
. . .  4505 

. ,,
 Versteeg, ,,

, „
W. Cones, ,.

s ,  3044 
gegund. 

, 3 Jan.: bot maken van wer-
ken tot voidodiging van don oever  dor  water-
koeling van Wattoorden: minste insein-, wasl). 
di- Jong. to Neuzen, voor  ƒ 5000. 

's lUftr , 3 Jan.: hot maken  stollen van 
don metalen liovoiiliouw voor  do brug over  den 
Nodeil. p weg. nabij  de : ingek. (
bilj. , als: 
. .1. n ct t'o., 's-llage, ƒ 30,331) 

o -
schalt. , » ,300 

Gutc . Action-Voii'i n lui 
Uotgliau  s. w., Ohoiliuuscu  >, 20.000 

J. e "t Co., . » 22.750 
Eisonwi-ik . -

lautom, ,, 22.490 
r  l-asongiessei-oi und -

liati-Anstalt . , » 22
 4 Jan.: hot bouwen eener  open-

bare school, mot overdekte s| s  onder-
wijzorswoning: gegund aan don minsten insein-. 
J. van , te Eindhoven, voor  /'  20.000. 

 5 Jan.: lo. hot onderhouden van-
en hot doen van eenige vernieuwingen on ber-
stcllingon aan do gehouwen dor -
school to Wageningon, van don dag dor  goed-
keuring lot 31 . '83: minste insein-, was
do s , to Wageningon, voor  ƒ 4400. 

2o. hot oiiilorboudoi i van-  hot doen van 
eenige vernieuwingen  heistellingen aan do 
gebouwen der v burgerschool to 
Winterswijk , van ilon dag dor  goedkeuring tot 

31 .  minste inschr. was G. W. Tnebes, 
te Winterswijk , voor  / 1600. 

D E O P M E E K E K 
van G 13  1883. 

A A N N 

. 

, te 11 uren, door  den mi', hakker  Snatager: het verbon ven 
cn hot inrichten tot bakkerij  van m i gedeelte van liet perceel A *J2. 
op de Nieuwstad, aldaar. . bij  den architect .1. k Wz. 

 . te 12 uren, door  burp;. en weth.: het maken van 
den onderbouw en het maken en stellen van den metalen bovenbouw 
voor eene duhbelo-basculohrug over  de Singelgracht bij  het Oosteinde, 
en bij  behooren de werken. . bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer 
no. 101. 

. te 1 uur, dooi' borg. en weth.: lo. het ged. '83onderhouden 
van de gemeentegebouwen, wacht- en hrandspuithuizen. aldaar: 2o. de 
levering van 140,000 Ben-Ahinkeieii, ten dienste der  gemeente. 

 te 1 uur, ten raadhuize: liet leveren en leggen en ver-
leggen van straatklinker s on den ' straatweg, benevens de 
levering van Goudsche , in 3 perceelen. 

 te l'/ j  uren, aan bet bureau van de -
maatschappij: het bouwen van een stationsgel>ouw met remise le 
Voorschoten. 

 . 's avonds 7 uren. voor  li . , bij . de Graauw: 
het bouwen van een woonhuis met bovenwoning, mot levering van 
materialen, lui . bij  ('ornelis , te . Aanw. van 
10—4 uren. 

 door  do üoll. : de levering 
van 4,200,000 metselsteeiieii. Waalvorin, voor  liet t aken admini-
stratiegebouw te Amsterdam, lid. op het bureau van den ingenieur, 
chef der  aideeling Weg en Werken, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

 , op het raadhuis: de levering van 100 3 fijne voetpadon-
griut , franco voor  den wal in de gemeente. 

, te 11 uren, ten raadhuize der  gemeente : de 
levering van 36,000 beste getrokken straatklinker s en 10,000 idem 
vlakke klinkers, franco voor  1 i op de losplaats te . en y. in. 
30,000 beste getrokken straatklinkeis, franco op de losplaats te . 

 te 12 uren. door  het ministerie van binnen!, zaken, aan het 
gebouw van het pmv. best: het onderhouden van- en het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de e burgerschool te 
Assen, van den dag der  goedkeuring tot 31 . '84. Warning ƒ 2200. 

 te 11 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener  school 
inet 0 lokalen, overdekte speelplaats, tocgaugstraat en onder  wij  zeis wo-
ning. . bij  den architect Alb. Nijland, te Utrecht. g ƒ 31.000. 

 de levering van 214 stalles en 284 stoelen, ten dienste 
van den nieuwen schouwburg. Voorwaarden liggen in de directiekeet 
bij  den schouwburg. 

 tH
 te 5 uren, ten raadhuize: het verbouwen van eene 

openbare lagere school c.s. te Tripscompagnie. 
 's avonds  uren. door . Prumrnel, bij . Pienters het 

afbreken van eene behuizing en daarvoor  in de plaats bouwen van eene 
winkelbehuiziug met bovenwoning in de (ielkingestraat, E 70. . bij 
de architecten  X . . Aanw. 15 Jan., te 11 uren. 

 te 12 uren. door  het prov. b(>st.: het verrichten van ver-
nieuwingen, hei-stellingen en heiwerk aan de kunstwerken, gebouwen 
enz. van de t en bare zijtakken, ged. '83. in 3 [leiveelen. 

 te 1 uur, door  het ministerie van wateist enz., ten dienste 
van de : het leveren van ijzer-, zink- en koperwerk, 
papierrollen enz., voor  den dienst van 1883. . bij  den inspecteur-chef 
van het technisch beheer  van de . 

 a/d. , door  den architect 11 van m Jz. (te Capelle 
a/d. , bij  A. : het bouwen van een woonhuis t aanbebooren. 
Aanw. 15 Jan., te 10 uren. 

 te 1 uur. door  den aannemer tier  lij n n 
('. Vering: het bouwen van 8 wachtersvvoningeii langs genoemde lijn . 

 door  concessionarissen der  drinkwaterleidin g te Gouda, 
bij . W. van der  Vliet: de levering der  benoodigde buizen eu hulp-
stukken, lid. bij  den ingenieur  .1. Schotel, te . 

 te 11'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: bet onderhouden van- en liet doen van 
eenige herstellingen aan het gebouw van bet provinciaal gouvernement 
van , te , van den dag der  goedkeuring tot 31 . 
'84. . bij  den hoofdingenieur  van den prov. waleistaat .1. van der 
Vegt aldaar. Aanw. 17 eu 18 Jan., telkens 10 uren. 

 te 12 uren, op het bureau van den directeur  van 
s s magazijn van militair e kleeding. uitrustin g enz.: de levering van 
nacht legergoedeivn, ten dienste van het leger. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: het vorbreoden val. een 
gedeelte der  vaart naar  de aschstaal en het bouwen van eene walbe-
kleeding langs die vaart in de gemeente 's-llage. 

 te  uren,  de commissie van administratie, over 
de gevangenissen: de levering van n vlassen, bieden, 
wollen en katoenen weefgarens, best houtskool, blik en eenige soorten 
leer. ged. '83. 

 te 12 uren, door  het ministerie vanlinanciëii: lo. hetonder-

houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw, waarin 
gevestigd is het kantonrder  hypotheken en van het kadaster  te 's-Bosch, 
ged. '83. '84 en "85. Aanw. 13 Jan., te 11 uren; 2o. idem idem aan 
het gebouw, waarin gevestigd is het kantoor  van de hypotheken 
en van het kadaster  te Zierikzee. ged. '83, '84 en '85. 

 te 1 nur, door  het . Parochiaal kerkbestuur 
 van de . l'rsula. bij . : het houwen eener  nieuwe pastorie 
met bijbehooreude werken. . bij  den architect . J. , te 

. Aanw. ! Jan., te 1 nur. 
 bij  S. W. de : het lniuwen eener  nieuwe wagen-

makerij  met knechtswoning. Aanw. 20 Jan., te 10 uren. 

 te  uren, door  burg. en weth.: de verbouwing van 
het . aldaar, lui. bij . ('.Oosthoek, . 
Aanw.  Jan.. te  uren. 

 te  uren, door  burg. en weth.. in het kolliebuis 
van e Jong: het bouwen van eene onder  wijzers woning en school, 
benevens het leveren der  sehoohueiibelen. tuf. bij  den architect u 
('mix te Alkmaar . Aanw. 17 Jan.. te  oren, 

 (Zeeland), te  uren. door  burg. en weth.: bet verbou-
wen en uitbreiden van bet gebouw der  openbare school. . hij  den 
bouwkundige .1. (\ van der . te . Aanw. 15 Jan, te 
 uren. 
Groningen  '«avonds 8 uren, door  het kerkbestuur  van de -

strantscbe gemeente, in he : bet bouwen van een kerkgebouw, 
met korkeraadskaioer  en woning voOf den koster  lui . bij  U , 
Oude-lvijk-in-'t-Jatstraat . 

 ter  Secretarie; de levering van p. m. 500 3 ge-
horde grint . 

 . te 1 uur. in e : het maken van den watertoren 
met hougreservoir. de hezhik- en klaarbassiiis. de filter s en prist*d'eau, 
benevens de grond- en andere werken op het terrein aan tien l te 
Gouda. . bij  den ingenieur  ). Schotel. Oostzeedijk 13(1, te . 
Aanw.  Jan.. te 1 uur. 

H  te  uren, door  de commissie van administratie over  de 
gevangenissen, in bare vergaderzaal: de levering van 3180 . ver-
schillende wollen en katoenen breigarens: voorts naaigarens, knodpen, 
band, enz. 

 te 3 uren, door  het best. der  waterkeeiing van den cala-
miteuseii polder  Nieuwe Neuzen, in het Nederlandsch : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van genoemden 
calaiuiteiiseii polder. Aanw. 18 Jan.. van  uren en 22 Jan., van 
!>—11 uren. 

 te 10 uien. door  bet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
paar  sluisdeuren voor  het kanaal van Neuzen. Aanw. 18 en 20 Jan. 

g j 6700. 
 te  uren, ten gemeentehuize van : 

het afbreken der  bestaande- en het houwen eener  nieuwe openbare 
lagere school te . . bij  den geineenteopzichter  Wesselius, 
te . Aanw. 20 Jan.. te 12 uren. 

 te 1 nur, door  burg. en weth.: het afbreken van de be-
staande openbare school le soort en twee woningen aan het Nikolaas-
kerkbof. eu bet bouwen van een nieuw schoolgebouw met gymnastiek-
lokaal, aldaar. Aanw.  Jan., te 101,', uren. 

 le 12% uren. door  burg. en weth.: het bouwen van 
een gebouw r gemeentewerken. Aanw. 23 Jan , te 10'/., uren. 

 door  de . : de levering 
van 205 a blauwe hardsteen voor  bet te maken administratiegebouw 
te Amsterdam. . bij  den ingenieur-chef van de afdeeling Weg en 
Werken, Achterburgwal 171. te Amsterdam. 

 te 11 uren. door  burg. en weth.: lo. hot bouwen van eene 
school te Welsuiu: 2o. het vergrooten van de school te Weze|«ï; So. 
het vervangen van de houten brug. genaamd , door eene 
steenen brug. . hij  den genieonteboiiwmeester  Wissink. Aanw. 

 Jan.. resp. te er. g'/t u r e n . 
, te  uren. door  burg. en weth.: het bouwen van 3 

scholen met woningen ca., in  peiv : perc. . f 80,000: perc. 
 ƒ 34  lui . bij  den gemeenttbouwineester. Aanw. te 11 uren. 

 te  uren. door  de maatschappij  tot exploitatie van 
Staatss|toorwegen, aan bet centraalgehouw: k no. 354, het, maken 
van een doorlaatbrug in den Secdoorn polder  en het uitvoeren van daar-
mee in-verband-staaiide werken, ten behoeve van den spoorweg 
Zwolle -Almeloo. . bij  den sectiehigenieur  \\' , .1, k de , te 

. Aanw.  Jan.. te 10 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het wijzigen van den waterafvoer  van den 
spoorweg viaduct binnen , lui . bij  den eerstaanwezend inge-
nieur  bij  ile n te . Aanw. 23 eu 24 Jan., te 
i0 uren. g f 80(10. 

 te :t uren. door  burg. en weth.: lo. het maken van dc om-
steigering, het horstellen, afbreken eu bouwen van de muren met bij -
behoorende werken: alles ten dienst»' en tot versterking van denkleinen 
kerktoren aldaar. g ƒ 12  2o. bet houwen van een schi>ol-
gebouw met bijbehooreude werken op het . g 
J' 16.500. . bij  tien gemeentearchitect A. W. . 



. , 1
ei!  1 u " r '  °P n e t o u r e au v «n den inspecteur-chef van het 

technisch beheer  der : het leveren van telegraafmaterieel 
ten dienste van s s overzeesche bezittingen. . bij  genoemden 
inspecteur. J 

 1 l>br 
 te 10 uren. in de t van het cal. waterschap 

fcllpwoutsdnk en den cal. polder  Borsele: het verbouwen der  directie-
keet van den cal. Borselc-polder. Aanw. 26 en 29 Jan.. van 10—12 
uren. g / 4425. 

A F L O O

. 
. 10 Nov.: het bouwen van vij f 

aaneengebouwde woonhuizen, voor  de -
sche Bouw vereeniging, onder  beheer  vun den 
architect .1. ; ingek. 6 bilj. , als: 
A. Peten, te Zenderen, ' f 30,000 
O, , Oldenzaal, l 24,950 
A. Sioverink, Groenloo, > 24,887 
F. , Borne,  24,200 
A. Groothengcl, . » 23,740 

, P. Groothuis. , 
n  na wijzigini 
gegund aan A. Sieverink, tc Groenloo. 

, 22 : de bouw van een 
schoolgebouw in 4 lokalen en onderwijzerswoning 
in het Westeinde der  gemeente Vriezenveen, 
onder  directie van den architect . , te 

: ingek. 14 bilj. , als: 
J. Schuurman, te n Bam. / 2̂ ,200 
A. Schreuder &  Bamevel.l. Almeloo.'» 18,638 

. . n , Wierden, i 18,629 
W. Jansen, Vriezenveen. » 18.270 
.1. . » > 17,999 
.1. Wessels. » 17.888 
.!. . Almeloo,  17,815 
A. v, Straten, Zwolle, » 17,680 
J. . Ntihoff Fz.. Almeloo. 17.600 

 Eshuis, Almeloo, >» 17.535 
A. . . Vriezenveen, >» 17.528 : 
(ï. Jansen Ez.. >» .» 17.500 

. Jansen Jz., » » 16,398; 
W.  Sloot, . » 15,999 ; 
n  'H9, voorloopig gegund aan . Jansen 
.1/., te Vriezenveen. 
.scli  re. t Jan.: het bouwen van eene school; 

in/.., Onder  beheer  van den architect A. e Clereq. | 
te : ingek. 14 bilj. , als: 
Zogboer, te Fijnaart . 

. v. Verre, > , 
Joh. b Cz., » Wemoldinge 

toren bij  de kerk der . gemeente aldaar 
ingek. 9 bilj. , waarbij  4 van onwaarde, als: 

2&700 bedankt c 
voorwaardelijk «  A. J^Uppo, 

11 W. Visser, te . 
J. l'outsma,  Terwispel, 
H. Jonkers, i Oosterhttens. 

. de Vroeg. » Terwispel. 
T. Gaastra, » Britswerd. 
gegund. 

m 5 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis op de bloemisterij , onder 
beheei- van den architect Jb. Guldemond 
12 bilj. . als: 

. v. d. Vossen, 

f 7850 
6974 
6688 
6545 
6194 

ingek. 

W. ft . . 
Jb. . 
.1. , 
J. Smits. 
A. Guldemond, 
J. J. Guldemond. 
('. , 
Verhagen N: Van 't Wout, 

Anittterdam , 5 Jan.: de verbouwing van liet 
perceel t hoek Spui, no. 129. voor 

te Bciinelirock. ƒ 9148 
» idem » 8875 
» . » 8730 

. « 8700 

. » 8680 
» idem  8636 
 idem » 7860 
 UUlegem, » 7850 

. » 7820 
» 's-llagc. .. 7650 
» . i 7500 
» idem » 7390 

nu an , van ('aspel, onder  belieor  van 
liiteet .1. van ; ingek. 21 Wij. , als: 

J.ic-. v. s . 
. v. . 

Upbr. Sterk, 
J. Bruggeuian. 
Jan . 
P. , 
A. . , 
J. . , 
Com. , 
A. Uocileinond, 
B. den Exter  v. d. 

Brink . 
gegund. 

. 4 

 Fijnaart , 
» e Z. B.. 
n Schoro. 
i) . 
» lleinkeiiszand. 
i e Z. li.. 
» Zevenbergen, 
» . 
 itlcm 
 idem 

f 16,:100 
» 14.900 
 14.300
 14,111

» 13,775 
» 13.730 
» 13,700) 
» 13.690 
» 13,535 
» 13,397 
» 13,244 
i» 12.684 
» 12,680 

, » 11,630 

Jan.: het afbreken van den 

/ 26,375 
» 25,600 
» 24,400 
.. 23,500 
» 23,460 
 23.370 
» 22.847 
» 22.800 
» 22,660 
» 22.600 
> 22,12(1 
» 22.100 
. 22,000 
» 22,000 
 21,400 

l 20,100 
» 19,600 

B. ile Bruin . » 19.200 
.1. . .  18.800 

. .1. &  (i. , i 18,800 
G. . Brouwer en lloogerlieets, » 18,320 

 6 Jan.: bet onderhoud van- en 
bet doen van vernieuwingen en herstellingen 
aan de e burgerscholen te Sappe-
meer en te Warfum : aangenomen door  ver-
schillenden, voor  ƒ 6889. 

 6 Jan.: lo. het tweejarigonderhoud 
van- en het doen van vernieuwingen en her-
stellingen aan de gebouwen der i 

J. v. Vnorthugsen, 
. J. Neumei|er. 

W. de Waal.' 
.1. P. Cornelissen, 
W. . Struijs, 
A. Aalders, ' 

. ('. s 
B. v. Buiireu. 

. Niitnan. 
A. . 
C. J. . 
A. .1. v. , 
Pecters ,<t lioelofscn. 
(tebr. v. Berkuin. 

n &  Co., 
r  &  Vree, 

J. . Premier, 

, te , voor  /'  1138. 
2o. idem idem aan de gebouwen der -

veeartsenijschtiol, aldaar: minste insebr. was Q, 
A. . te Utrecht, voor  ƒ 9324. 

 8 Jan.: liet houwen van een 
blok arbeiderswoningen, samen voor 162 ge-
zinnen, bij  bet Westerkanaal, aldaar, voor  de 
Amsterdainselie Vereeniging tot bet bouwen van 
Arbeiderswoningen: minste van de 18 insclir. 
was . . , tc Oss, voor  ƒ 245,490. 

 8 Jan.: minste insehr. voor  de 
verschillende leveringen aan het departement 
van koloniën waren voor: 

p. in. 10.750 . tons ('ardill'kolen : Crans& 
Co., te . s . /"  74,510. 

p. iu 6000 Eng. tons Newcastle kolen: J. van 
Vollenhoven &  Co., te , West-lfcirtley-

. ƒ 32,100. 
diverse bouten, schroeven en klinknagels: . 

S. Stokiis  Zonen. , f 183.98. 
7 Bramanf*bankschroeven: denUU, /563.50. 
200 . gegoten-staal: W. t &  Co., te 

Amsterdam, ƒ 120 
vt i n nr , e i e n , 8 Jan.: het amoveeren der 

bestaande en liet. bouwen van eene nieuwe 
woning voor  het hoofd der  school, aan den 
Vissebersdijk aldaar: ingek. 12 bilj. , als: 
O. s en ,1. Bos, te Beerta. / 8160 
.1. Groeneveld en . .1. 

, 
. e en  ter  Velde 
. g en .1. 

. 
. Plus i'i i N. i'lus. 

E. Tulp en . Tulp, 
. Jansen, te Blijliai n en 

 Visseher. 
. k en .1. Nuiiiaiiu . 

(1. s Gz. en G. 
. 

F. Priet en .1. . Friet, 
 Uzer, te Winschoten en 

. J. Bosscher, 
. de Ui-ooth en N. 
Brouwer, » Winschoten, » 5747 

 9 Jan.: bet onderhoud van gemeente-
gebouwen; minste insehr. waren: 
G. v. d. Grainpel, te Assen: 

gemeentehuis. 
gymnasium en ameublement, 
begnuifplaats, 

. de Vries, te Assen: 
gymnasium en ameublement, 
lagere scholen en idem 

J. , te Assen: 
brandspuithuisjes, 

A. de Vries, te Assen: 
draaivonders, 

,» Westerloe, » 7888 
,» Winschoten, » 7376 

idem 
idem 

, 

Winschoten. 
» idem 

i> Oostwold, 
Beerta. 

O.-Pekela. 

» 7260 
 7195 

» 6820 

6556 
6225 

6125 
6100 

6030 

ƒ 249 
» 28 
 9 

f 20» 
» 977 

ƒ 7 8 

ƒ 27 ouden en het wederopbouwen van een nieuwen burgerschool; minste iuschr. was A. J. van 
Utrecht , 9 Jan.: het leveren aan de Staatsspoorwegen van geschilde masten afrastcringpalcii, benevens eiken en grenen stationsafrastering-

palen, masten, staken en dennenhouten latten (in 7 pei-ceclcu): 39 biljetten. 

. J. , 
J. W. ten Bi-aak, 
C. v. Baal, 

 v. Wijlick , 
. Botermans, 

G.  Nyweijde, 
t>. , 
A.  v. , 
J. Westerink, 
C. , 
J. , 
N. Niehuis, 
A. Willaert , 
P. Schoemaker, 
P. . v. , 

. A. Spierings, 
 3. Verhulst, 

1. W. v. d. Ven, 
P. v. d. Plas, 

 Janssen, 
A. Nielmis, 
E. . v. , 

. Smulders, 
J. v. d. Wiel, 
Jos. Stcegh, 
B. e Clercx, 
A. de , 
P. van Exel, 
J. J. v. d. Eerden, 
J. A. v. d. Eerden, 
P. A. Blom, 

. Janssen. 
J. . Verplanken, 

. v. Eerden, 

. Veonhuis, 
G. J. v. d. Schoot, 
J. v. d. , 
E. de , 
W. Giesen, 

le pel'c. Se pere. 3e |ierc. 4e pere. 5e pere. 6e pere. 

Aalten (Gelderland). 
Zutfen, 
Prinsenbage, 

, 
Gilze, 

e (bij  Winterswijk) , 
Tegelen, 
Prmsenhage, 
Epe, 
Breda, 
Amersfoort, 

, 
Bokstel, 
Ulft (gem. Gendringen). 
Bokstel, 

idem 
Seliijnilel. 
Bokstel, 
Udcnhout, 
Nijverdal (gem. , 

, 
Goor, 
Tilburg , 
(listei-wijk (N.-Brabant), 

, 
Bokstel, 

, 
Bokstel, 

idem 
idem 
idem 

, 
Wouw, 
Aalten, 
Baak (Gelderland), 
Oorschot, 

n (bij  Oisterwijk) , 
Vierlingsbeek (pr. N.-Brabant), 

, 

/ 649 
ƒ 6 66 / 2458.98 

649 

693 697 2188 

737 
608 

1000 950 2400 
664 674 1092 

778 790 2300 

718,96 549 2037 
810 2498 

1473 
800 850 2298 

1920 

740 

778 1958 

687 636 1824 
638 1(66 

988 866 2456 
676 17<9 

ƒ 6 49 

680 

700 

940 

562 

763 
743 

644 

891 

ƒ 673 

531 
716 

686.99 

659 

650 

621 
779 
640 

./' 1149 

1288 

1248.99 

1400 

1370 
1442 
1858 
1426 

680 1555 2890 
753 1392 
397 1042 1661 
690 1430 2630 
830 
609 
680 3000 
675 1408 2247 
648 1355 

1570 
762 

689 1589 
796 1511 2580 

7e pere. 

ƒ 2347 

2090 

2600 

2394 
2269 

2600 



 5 Jan.: lo. hot houwen vaneen 
gedeelte der  walmuren langs de n en het 

l te Scheveningeii, in 2 perceelen: 
le perc. 2e perc. 

W. <'. , Scheveiiingen, 
F. , 's-llagi 
Th . , » 
J. S. Bun, » 
(.'. , . 
J. v. u. ,
A. .
P. d , » 
li . , » 
Toni  Van Bergen 

, » 
. li . , » 
. Jongenhurger, Wadditiksvr 

.1. 11. de Swart, Vllage, 
2n. iileiu langs een gedeelte 

, iiigek. 15 hilj. , al 

/'4700 
4030 
1609 
4590 
4583 
4425 
5200 
4380 
4150 

3993 
8025 
,7800 
:«95 

f 4.125 
3900 
4409 
4000 
41)89 
3900 
45110 
4120 
3700 

3043 
in inassa 

3845 
dei- Veenlaan te 

Th. noogenooora, 
Th. , 
Tom Van Bergen 

, 
J. N. , 

. Jongenhurger. 
. de , 

J. v. d. . 
('. , 
A. , 
A. 1'. Schijf, 
J. . Arend*, 
G. , 
1'. d
O. Verhnoin. 
J. . de Swart &  Zn 

lireski'li s , 9 Jan.. 
daarna in massa, van. 

e perceel, het bouwen van een onderwyzers-
woning, met raadkamer en secretarie en ge-
vangenis te Breskens; 

2e perceel, bet ter bouwen van het schooUo-
kaal aldaar; 

3e perceel, het houwen van een onderwiizers-
woning en ln't verbouwen van bet achoouokssl 
te Nieuwesluis (gein. Breskens). 

Voor  de perceelen werd ingeschreven als 

hfiage, 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
id 
idem 
idem 
idem 

/ 4869 

» 4019 
 4590 
 4580 

» 4572 
 44911 

» 4479 
 4463 

» 4370 
» 43011 
i. 4200 

4120 
» Numanadorp,» 3684.75 

. » 's-llage, » 3588 
Bestelling in :| jieieecleii: 

ratel: 
lo pen-. 

ƒ 10.595 
11,579 
10,600 
13,600 
11,074 
13.700 
10.540 

9e perc 3e perc 
/' 7040 

780* 
710ii 
7050 
7167 
8100 
7200 

ƒ 7836 
9345 

) 
8501) 
9227 
9000 
7800 

A. , 
. . 

A. v. . 
A. v. il . Saiide, 
J. .
A. \V. de Smidt. 
A. . 

Voor  de massa: 
A. v. . /'  25.360 
Bezcmer /'  28,408. 

t werk is aan l \ é gegund voorƒ25.297. 
e raming liedmeg ƒ 25,i)lU. 

. 10 Jan.: liet liniiweu van een 
huis. bestemd tut bureau voor  den dienst der 
puliti. '  en van het bevolkingsregister  iu de 

t : ingek. 8 hilj. , als: 
J. Slenters. te , 
Wed. tl . Cainesi X- Co., » Botterdam, 

. é /  25.297; .1. ' 

> . 
' . 
< , 
1 , 

Botterdam. 
idem 

47.100 
40.998 
44.943 
43,919 
42.900 
41.099 
41.465 
37.450 

. s Jl , 

. l i . Winters. 
Pietorson ft t 
J. A. X. , 
A. , 
W. ( i . ' C . 

ii i ikktim . 10 Jan.: lo. het bouwen van «ene 
sliiiswarliteowouing te F/nuia/ijl : iiigrkniiii-i i 9 
hilj . als: 

te . ƒ 5554 
» Xiavvier. » 5402 
. . » 5174 

. . 5129 
. i. 4995 

i Anima. i 4975 
 idem 'i 4093 
 llnkkuiii , » 4491 
 Ballingen,  4483 

iu. het maken en n van ren paar  vloed-
deuren. voorde sluis te ; ingekomen V 
hilj. , als: 

ti 

A. Nlcolai, 
F. Slagiuan. 
. Alherda. 
. , 

S. Faher. 
 PbeiOer, 

W. . 
<i. Vulemer, 

. Seliaafsnia 

. Seliaafsnia 
l l , 
S. Faher, 

. , 
E. Zijlstra , 
A. Nicnlai, 
s. Erich, 
s.

. Zijlstra , 
i.

beerenlieliiii/in 

, 

Ballingen, 
'i . 
> Hom, 
< Anjuiii , 
'  idem 
> , 
> , 

id 
Fe. 

het bouwe 

iis.-i 
B 
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liei 11 Jan 

.. l gazijn 
en een sireuliniiwersvverkpiaats niet kantoor  en 
bovenwoning, aan ,1e verlengde g 
en Ziiiilerhiniieiisingel , te Groningen, ónder be-

heer  van de architecten 
ingek. 14 , als: 

 Janssen, te 
Jan de Vries, » 
J. . Toesman, » 

. Berkenbosch, » 
. Scheltens. » 

1). S. , » 
A. de Vries, » 
J. , i 
B. de Jong, » 

. J. v. d. Nip, > 
B. Schuur, » 
T. Y. Jelsma. » 
E. Peters, » 

. , » 
gegund. 

. & . a ; 

Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 14,422 
» 13,985 
» 13,489 
 13.40(1 

» 13,373 
» 13,260 
» 13,000 
» 12,999 
» 12,983 
 12,890 
12,800 

» 12,630 
 12,444 
 11.968 

D E O P M E E K E R 
van G *83. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat 'enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan het gebouw van het provinciaal gouvernement 
van . te 's-llagt*, van den dag der  goedkeuring tot 31 . 
'84. . hij  den hoofdingenieur  van den prov. waterstaat J. van der 
Vegt, aldaar. 

 te 12 uren. op het bureau van den directeur  van 
's s magazijn van militair e kleeding. uitrustin g enz.: de levering van 
nachtlogergoedoron, ten dienste van het leger. 

 te 1 uur, door  burg, eu weth.: het leveren van 140,000 stuks 
Ben-Ahiiikeien. ten dienste der  gemeente. 

V l lage, te 1 uur, door  burg. en weth.: het verbroeden vai. een 
gedeelte der  vaart naar  de aschstaal en het hauwen van eene wal be-
kleeding langs die vaart in de gemeente . 

 te 1 uur, in het huis van bewaring: de levering van hennep, 
vlas. , blik , ijzer  enz., ten behoeve van den arbeid der  gevangenen 
ged. '83. 

 te uren, door  de commissie van administratie over 
de gevangenissen: de levering van maehinaal-gesponnen vlassen, bieden, 
wollen en katoenen weofgarens, best houtskool, blik en eenige soorten 
leer, ged. '83. 

(. ' ronlngen . 's avonds 8 uren, door  de architecten . , 
in e Beurs: het gedeeltelijk afbreken en weeroj,»- en verbouwen van 
een heerenhuis iu de Schoolstraat, G. no. 06. 

, te 10 uren, bij  W. van kamjien: het bouwen van een dubbel 
woon- en winkelhuis te Velp. op den hoek van den Schuinschcweg in 
de Nieuwstraat. Biljetten inzenden 22 Jan., bij  den bouwkundige F. 

g J.Ez.. aldaar. 
, te 12 uren, in het café-Bisschop, aan den : het 

bouwen van een woonhuis op een terrein aan de , aldaar. 
. bij  den architect \V. t Gz., Weesperzijde 45, aldaar. 

 te 12 uren, door  het ministerie van financiën: lo. het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan het gebouw, waarin 
gevestigd is het kantoor  der  hypotheken en van het kadaster  te 's-Bosch, 

ged. '83. '84 en '85. Aanw. 13 Jan., te 11 uren; 2o. idem idem aan 
et gebouw, waarin gevestigd is het kantoor  van de hypotheken 

en van het kadaster  te Ziorikzee, ged. '83, '84 en '86. 
 te 1 uur, door  het . Parochiaal kerkbestuur 

van de . Ursula, bij . : het houwen eener  nieuwe pastorie 
met biibehoorende werken. . bij  tien architect  J. , te 

. 
 in het Timmerhuis: de levering van e steen-

kolen: a. voor  dc oostelijke en westelijke stoomgemalen, het stoomge-
maal voor  den polder  Blommersdijk. de stoomkraan aan de Willemskade 
en de stoommachine aan het Timmerhuis; 6. voor  2stoombaggermolens, 
3 stooinsleepbootjes en 2 heischoiiwen. 

 bij  S. W. de Boor: het l>ouwen eener  nieuwe wagen-
maker!) met knechts woning. 

 a/Z., te 10 uren, door  den ingenieur  J. . van Waning, in 
e Zwaan: het egaliseeren van een gedeelte der  duingronden tusschen 

het groot badhuis s uitwateringskanaal en den grintweg van 
k naar  dat kanaal, met bestrating, helinbeplanting en verdeel-

werken (hoeveelheid te venverken grond p. m. 45.000 1.). Aanw. 22 
Jan., te 10 uren. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: de verbouwing van 
het post-en-telegraaf kantoor, aldaar. . bij  P. C. Oosthoek, te Vllage. 

 te 12 uren, door  burg. en weth., in het kofliehuis 
van e Jong: het bouwen van eene onder  wijzers woning en school, 
benevens het leveren der  scboolmeubolen. k bij  don architect u 
Croix, te Alkmaar . 

 te 1 uur, ten kantore der  gasfabriek: de levering van 
de in '83 tanoodigde magazijnsgoederen. 

 (Zeeland), te 2 uren, door  burg. en weth.: het verbou-
wen en uitbreiden van het gebouw dor  openbare school. . bij  den 
bouwkundige J. C. van der , te . 

 's avonds 8 uren, door  het kerkbestuur  van de -
strantsche gemeente, in e Beurs: het bouwen van een kerkgebouw, 
met kerkeraadskamer en woning voor  den koster . bij . , 
Oudo-  ij  k-in- ' t- Jatstraat. 

 ter  Secretarie: de levering van p. m. 500 3 ge-
horde grint . 

. te 1 uur, in e : het maken van den watertoren 
met h )greservoir, de bezink- en klaarhassins, de filters en prise d'eau, 
benevens de grond- en andere werken op het terrein min den l te 
Gouda. . bij  den ingenieur  J. Schotel, Oostzecdijk 136, te . 
Aanw. 22 Jan., te 1 uur. 

o-Eosch, te 2 uren, door  de commissie van administratie over  de 
gevangenissen, in hare vergaderzaal: de levering van 3180 . ver-
schillende wollen en katoenen breigarens; voorts naaigarens, knoopen, 
band, enz. 

 te 3 uren, door  het best. der  waterkeering van den cala-
miteusen polder  Nieuwe Neuzen, in het Nederlandsen : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van genoemden 
calamiteusen polder. Aanw. 22 Jan., van 9—11 uren. 

 bij  den |>ostdirectour: liet afbreken der  bestaande- en 
wodernpbonwen eener  nieuwe pastorie voor  de e gemeente, 
aldaar. . bij  N. O. Veenstra, te Wolvega. Aanw. 23 Jan., te 2uren. 

. te 10 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz,, 
aan bet gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 

 sluisdeuren voor  het kanaal van Neuzen. Aanw. 18 en 20 Jan. 
g ƒ 6700. 

 te 12 uren. ten gemeentehuize van n warde rad eel: 
bet afbraken der bestaande- en het bouwen eener  nieuwe openbare 
lagere school te liuizutn . . bij  den gemeenteopzichter  Wesselius, 
te . 

 te l uur. door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
S'/jari g onderhoud en het doen van eenige herstellingen aan het -
postgebouw te . Aanw. 23 Jan. g ƒ 1060. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het aanleggen van een 
i in den , aldaar. Aanw, 24 Jan., te 10 uren. 
. r o n i i i g e n . 's avonds 8 uren, bij  F. Borst, aan de Noorderhaven: het 

afbreken en wederopbouwen van een winkelhuis en smederij, in de 
Nieuwe-lloteringestniat,  46 en 47. . bij  den bouwkundige G. 
Nijhuis. Aanw. 24 Jan.. te 10 uren. 

 te 11 uren, door  de architecten G. J. van Gendt &  C. 
. G. Nieraad, in café-Suisse: het bouwen van eene villa aan den 

Utrecht si: hen straatweg te Arnhem, tegenover  «villa "  Aanw. 25 
Jan.. te 11 uren. 

 te i2 uren, door  burg. en weth. van Tietjerksteradeel: 
het maken en vermaken van schoolbanken. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het driejari g onderhoud 
der straat- en grintwegen, berm- en oeverwerken in de gemeente 
Zaandam. . bij  den gemeentearchitect J. van der . 

 te 1 uur. dooi burg. en weth.: het afin eken van de be-
staande openbare school le soort cn twee woningen aan het Nikolaas-
kerkhof, en het bouwen van een nieuw schoolgebouw met gymnastiek-
lokaal, aldaar. Aanw. 22 Jan., te lO'/t uren. 

 te 12 uren, bij  11. Stollclen: hot houwen van eene 
nieuwe graanschuur  'in den . onder 
Steenbergen, in pacht bij  J. Schaap. Aanw. 24 Jan., te 12 uren. 

 , te 12:'/, uren. dt»r borg. en weth.: het bonwen van 
een gebouw voor  gemeente werken. Aanw. 23 Jan., te 10'/, uren 

 te 3 uren, door  burg. en weth. van Woensel-en-Eekart: 
lo. het vernieuwen en vergrooten der  bestaande school op hot gehucht 
Acht onder  die gemeente; 2o. het leveren van 18 schoolbanken voor 
die school, lid . bij  den bouwkundige A. Bogaerts, te Woensel. Aanw. 
te  uren. 

 door  de . : de levering 
van 205 3 blauwe hardsteen voor  het te maken administratiegebouw 
tc Amsterdam. . bij  den ingenieur-chef van de afdeeling Weg en 
Werken, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen van eene 
school tc VVelsum; go. het vergrooten van de school te Wezepe; 3o. 
het vervangen van do houten brug, genaamd . door  eene 
steenen brug. . bij  den gemeen te bouwmeester . Wissink, Aanw. 
27 Jan., resp. te 10'//er. 2'/» uren. 

/ e \ en her ge i i . te 12 uren, door  het best. van het waterschap e 
koekoek en Gecombineerde s onder  Zevenbergen, in het 

: lo. het leveren en stellen van een stoomwerktuig, scheprad, 
stoomketel enz.; 2o. de gehouwen voor  de plaatsing van genoemde 
werktuigen. . bij  ilr n architect J. Paal, te Zevenhuizen. 

 te 2 uren, d«»or burg. en weth.: het bouwen van 3 
scholen met woningen ca., in 2 perc : perc. 1, ƒ 80,000: perc. 
2, ƒ 34,000. . bij  den gemeentebouwmeester. Aanw. 22 tót 29 Jan., 
te 11 uren. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot exploitatie van 
, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 354, het maken 

van een doorlaatbrug in tien Sccdoornpolder  en het uitvoeren van daar-
mee in-ver  band-staande werken, ten behoeve van den spoorweg 
Zwolle—Almeloo. lid . bij  den secticingenieur  W. J. k de , te 

. Aanw. 22 Jan., tc 10 uren; 2o Bestek no.351 hot verhreeden 
van het emplacement, het uitbreiden en wijzigen van sporen on wissels 
en het verrichten van eenige andere werkzaamheden ten behoeve van 
de uitbreidin g van het station Breda . bij  don secticingenieur  Jhr. 
W. , te . Aanw. 23 Jan., tc 12 uren; .'lo. Bestek no. 
352, het opruimen van het bestaande gedeelte van het voormalige hulp-
station en het maken van oen gebouw tot woningen voor  4 beambten 
op het station Vlissingen. l bij  den soctieingenicur  C. W. . , 
tc . Aanw. 20 Jan.. te 10 uren. 

 te 3 uren. in café-Suisse, namens J. . A. Goette, door 
de architecten Giesing &  Seinmelink: het afbreken en wederopbouwen 
van 2 winkelhuizen aan do Groote . Aanw. 26 Jan., tc  uren. 

, te ., uren, door  burg. cn weth.: het houwen der 
o|>cnbaro lagere school in het dorp. Aanw. 24 Jan., te 11 uren. 

V l l a g e . te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het wijzigen van den waterafvoer  van den 
spoorwegviaduct binnen . . bij  den eerstaanwezend inge-
nieur  bij  de Staatsspoorwegen te . Aanw. 23 en 24 Jan., te 
10 uren. g / 8060. 

 te 3 uren, door  burg. cn weth.: lo. het maken van dc om-
steigering, het herstellen, afbreken en bouwen van de muren met bij -



beboerende werken; alles ten dienste en tot versterking van den kleinen 
kerktoren aldaar. g ƒ 12.000 ; 2o. het houwen van een school-
gebouw met hijhehoorende wei-ken op het . g 
ƒ 16,500. lol. bij  dén gemeentearchitect A. W. . 

 door i Buys: het verhouwen van eene hofstede 
en het uitvoeren van herstellingen aan gebouwen gelegen te -
sloot. Aanw. 22 Jan., van 11—12 en van 1-2 uren. 

 te 11 uren. door  dijkgraaf en gezworenen van de 
poldei-s Net Ondeland enz., onder  Sommelsdijk, op de e ; delevering 
van 450 3 . onderhniidsgrint. en 300 3 grove of aaulcggi'iiit . 

 te 123/, uren, door  burg. en weth.: het maken van eene 
aarili-baan  het aanleggen van eene klinkerbcstratin g aande zuidzijde 
van bet verbindingskanaal, ter  aansluiting van den kunstweg laags bet 
Pruisische kanaal bezuiden Ter-Apel, richtin g . met 
dien langs het Stadskanaal. Aanw. 24 Jan., te 11 uren. Samenkomst 
ten verlaatshuize van G. . Terveen. 

' a . te l uur op het. bureau van den inspecteur-chef van bet 
technisch beheerder i het leveren vantelegraafmaterieel 
ten dienste van 's s overzeesche bezittingen, lui . bij  genoemden 
inspecteur. 

, duor  concessionarissen van de drinkwaterleidin g tc 
Gouda, bij . W. van der  Vliet: het leveren en stellen der  stoom-
machines en ketels, lui . bij  den ingenieur  .1. Schotel. te . 

. bij . G. A. de . dijkgraaf van de Zwijndrechtsche 
Waard: de leveling van 2 heveleentiïfngaal|iainpoii, met stoomwerk-
tuigen en ketels. , bij  den hoofdopzichter  van de Zwijndrechtsche 
Waard, A. Visser , te Zwijndrccht . 

 te 10 uren in de t van het cal. waterschap 
Ellcwoutsdijk en den cal. polder : bet verbouwen der  directie-
keet van den cal. >lder. Aanw. 26 en 29 Jan.. van 10—12 
uren. g /'  4425. 

. te 10 uren, door  burg. en weth.: bet verbouwen en uit-
breiden der  gemeenteschool en iiiidei-wijzei-swnniiig . met gedeeltelijke 
vernieuwing der  schoolmen beien. Aanw. 27 Jan., te 10 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten en verbouwer, 
met verhooging van bet schoollokaal voor  jongens 2e klasse op het 
Pieterskerkhof. . bij  dim geineentearchitect. Aanw. eiken Woensdag, 
de besteding voorafgaande, te 12 uren. 

 te 12 uren. door  burg. en weth. van -
Nieuwkruisiaiiil : de levering van 000 3 grint , voor de kunstwegen in 
die gemeente. 

 te 1 uur. door  burg. en weth. van : lo. het 
leggen van klinket-bestratingen enz. te Velp, ter  oppervlakte van p. m. 
1312 . inl . bij  den geineenteopziehter . . Smit, te . Aanw. 
31 Jan.. te 4 uren: 2o. het verbouwen van de scholen te Velp, n 
en , alsmede het onderhoud van alle schoolgebouwen enz.; 
lo. het bouwen van eene school te Sujankcrcn; het aar.schall'en cn ver-
anderen van sclioohneubelen. bil . bij  den geliieenteopzicbter . . 
Smit, te . Aanw. voor  Velp, , Steeg, Ellekom en , 
30 Jan.. te beginnen aan school mi. 2 te Velp, te 81/1 uren ; voor de 
scholen te Spankeren en , 31 Jan., té beginnen te Spankeren, 
te ö'/j  uren. 

, te l lV j  uren. ter  secretarie van het waterschap Vijf -
: lo. het verhoogen en verzwaren van den 

zeedijk tusschen Zurich en ilarliiigen , steen 38 ii 35, over  eene lengte 
\an 626.5 , met bet aanleggen van een beneden-rijweg en draineer-
werk en het daarnevens, op twee plaatsen, ter  vervanging van paalwerk, 
aanleggen van 187 . steenglooiing: 2o. het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk tusschen Zurich en . steen 36 ii 32. over  eene 
lengte van 571.5 li. , met het aanleggen van 657.5 . rijweg. 474 . 
iliaiiieerwet-k en, ter  vervanging van paalwerk, het aanleggen van251,1 

. steenglooiing. Aanw. 27 Jan. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van liet prov. best.: het bouwen van wachtei^woiiingen bij  de 

g en bij  de g op het Apeldoornsche kanaal, 
in 2 perceelen. Aanw. 1 en 3 r ebr. g voor  elk perceel ƒ 2500. 

 l o
. te 10 uren, door  burg. en weth.: lo. het 

houwen van eene iinderwijzei-swoning. met bijlevering van materialen; 
2o. het veranderen der  ondei-wijzei-swoning tot handwerksschool voor 
meisjes. Aanw. 2 Febr., te 10 uren. 

k (Z.-ll.l , te 11 men, door  burg. en weth.: de uitbreidin g 
van de gemeenteschool. Aanw. 12 Febr., te 2 uren. 

P 
VAN 

. 
 30 : het bouwen van een 

nieuw schoollokaal met ingang enz., en het ver-
bouwen van het bestaande schoollokaal enz., 
op het d 

 Bekendam, 
. Zwanepo
. , 

G. .1. Bruggink Gz... 
C. Visschcr, 
.1. de Groot, 
j . . v. Engbrink , 
J Gerrits. 
W. E. , 

. v. k , 
. Steenbergen. 
. v. Werven. 

B. Snel, 
 v. k . 

gegund.' 
 2 

materiaal rooi 

ingek. 14 bilj. , 
te Genemuiden 
» , 
 idem 
 idem 
 idem 
 idem 
 idem 
 idem 
 idem 
 idem 

n idem 
 idem 

n idem 
 idem 

ƒ 4886 
 4510 

» 4490 
n 4425 
» 4421 
 4380 

» 4300 
» 4300 
 4290 
 4249 
 4199 
 4180 

» 4140 
 3939 

te , 
» . 

, 
» , 

, 
» , 

, 
idem 
idem 

 idem 
 idem 

, 
 Schiedam, 

G. de s &  Zn. 
J. J. v. Sonsbeek, 

. 
. s Jr., 

W. P. v. il . , 
P. G. Wintei-s. 
A. , 
Wed. G. Camesi &  Co., 
W. G. C. , 
Van  & . 
W. . , 
J. A. X. . 
J. Frinthamer , 

 , 13 Jan.: het bouwen eener  heeren-
hchlliziii g op 't d htj  de Sneekerpoort 
voor  F. , onder  beheer  van den architect . 

. Poedei-bach; ingek. 13 bilj. . als: 

ƒ 45,850 
» 42,700 
 42,600 

> 42,689 
a 42,565 
 42,234 
 41,534 

» 41,462 
 41,400 

» 39,600 
» 39,449 
 39,290 
38.495 

Ja ii.: lo. het verroeren van 
,„ . de gemeente iu 1883: minste 
insebr  was . van , te
voor  1 man met 2 paarden f 0.29  uur. 

,> 1 » » 1 paard » 0.19 » » 
2o. het leveren van houtwaren ben<«idigd in 

1883: minste insebr. waren J. . Xijhui s 8: Zn., 
te , als: 
gezaagd eiken batken en platen in met ^ 

te Cubaard, 
 Joure, 
 Tjerkwerd . 
 Sneek. 

. . 
 Arum, 
n , 
» Arum, 
» Bnlswaril, 
 idem 
 idem 

35.50 

Cl-, 

courante afmetingen, 
gezaagd eiken ribben en delen iu 

courante afmetingen, 
gezaagd grenen balken en platen in 

niet courante afmetingen, 
gezaagd vuren balken en platen ju 

niet courante afmetingen, 
iepen brugdek-stronken f. 4.20 . zw. 

4 X 15 . 
alles per  at*. 

So. het leveren van portland-cement, e 
tias en schelpkalk ged. het jaar  1883; minste 
insebr. was J. G. van den Brooke, te , als: 
Engelsche piii-tlanil-eeineiit . /'  6.50 ( - vat. 

e tias. » 1.10 > hektol. 
schelpkalk,  0.65  > 

\\iII-IIni. 10 Jan.: het afbreken van ii'n e 
huizing en opbouwen eener  stelpbtlizing voor 

. Peekeina, onder  beheer  van den architect J. 

.  d. Valk, 

. J. Veltman. 
A. Posthumus, 
Tj . v. d. Steele. 
G. de Boer. 
J. J. v. d. . 
J. S. Oiisteitiaan. 

. Westr.i, 

. S. . 
. a 

. Vos, 
 Gciritsma en A. 

, « idem 
 Jiirritsma . o idem 

gegund. 
/ . i i t i ' r n 15 Jan.: bet volbouwen en tot bak-

keri j  inrichten van een gedeelte van het perceel 
JA no. 92 up de Xieuwstad. voorden bakker  A. 
Snatager, under  beheer van den architect .1. 

k Wz.; ingek. 7 bilj. , als
. i 

f 12.948 
 12.498 
 11,567 

» 11,428 
» 11,284 
 10,859 

» 10,833 
» 10,670 
» 10.678 
» 10.468 
 10,464 

10,387 
9,458 

- Zutfen, 
, idem 

idem 
Briiminen , 

idem 
Zutfen. 

> idem 

ƒ 2710 
 2668 
 2599 

» 2571 
 2525 
 2469 
2436 

bet maken van eene ! 
de Singelgiacht bij 

16 bilj. , als: 
te Bei-likum. 

. 
l . 
 Biiksimi , 
 Achlimi . 
 üosterlittcns. 

,. üosterbieiulii. 
» Tjuinariim . 

. 
 Berlikuin . 

*  Peins, 
. Beers. 
 Oosterlittens, 
 Wilisum. 

. 
» Fulsgare. 

ƒ .432 
,995 

.). Vollema: ingek 
V. d. , 
S. Xieuwlanil, 

1. , 
. Schotanus. 

Bruiiisiiia , 
. lonken, 

A. . 
c Zee. 
. Westi-a, 

F. , 
Schuitemukci-
.1. Sebaafsma, 
A. . 
B. . 
E. Cool. 

. Zwarts, 
gegund. 

 12 Jan.: het driejari g onder-
houd van het kanaal door  Walcheren, met 
bijbebi  werken: ingek. 6 bilj. , als: 
A. . v. Wijngaarden Ui., te Stadrecht, ƒ 52,000 
C. v. d. . » Neuzen. 
T. Volker. .. , 
(i. . , Sliedreeht, 
.1. Vei-kuij l (Juakkehuir, » Vlissingen, 
.1. v. d. , . . 

* i hiioiihii v en . 12 Jan.: het af hl 

8 
10,843 
10,841 
10,800 
10.490 
10.484 
10.380 
10,374 
10,363 
10.30O 
10.159 
9,908 
9.896 
9.212 

 47 000 
 45.900 
 42.801' 

.. -12.400 
 41.360 

. Ezermau, 
G. .1. . 
Boczcwinkcl, 
.1. Schut, 
(i. J. . 
Pasman, 
gegund. 

 15 Jan.: 
duhbclf-hasculchrug over 
bet Gestemde; ingek. 3 bilj. , al . 

J. P. Conielissi', /'  39,759 
. J. , . 39,571 

E. v. Bi'iiimnelen.  38,765 
 15 Jan.: Bestek no. 5, ten dienste 

van de l-lscl-stoomti-aiiiwcgiiiaatschappij: bet 
maken van een stationsgebouw met biiveuwonig 
en remise, eu bijkomende werken, aan de 
Wijligaarillaai i te Voorschoten: ingek. 16 bilj. , 
waarvan twee van nnwaarile. 

e e inschrijvin g bedroeg /'  13.650 
» laagste »  9.346 | 
t werk is gegund aan Gebr. W. en F. A.

Westmaas, te , voor ƒ 9743 
 15 Jan.: het onderhouden der ge 

meentegelioiiwen, wacht- en bl-.milsplllthuizen 
ingek. 10 bilj. . als 

wederOnbouwen va» eene boerenwoning met 
Stalling te Stolwijk , onder  beheer  van den
kundige W Verheft te Aineide; gegund aan 

. van , te Stolwijk , vuur  ,/ 5074. 
 12 Jan.: het bouw. ener 

vill a in e lieemster  voor  Joseph . Brantjes. 
aldaar, onder  beheer van den architect 11. . 
van den Aardweg: ingek. 9 bilj. , al 
W. Grave, te Buiksloot, 

. r , » Oss. 
Piiniierend 

te , / 0 
 idem i 14,450 
 idem » 12,691 
1 id  11.000 
 idem  10.230 

» idem  9.880 
idem  0.750 

» idem . 0,450 
 idem  9.236 

 ue m n cv «..,..  idem  8 468 , 
 15 Jan.: lo. het leveren van 200.000 

straatklinker s Waalvorm, franco op de bermen 
langs den ; ingek. 2 bilj. . als:, 

. Schilder. te , / 16.351 
.1. G. v. d. Bi-oeke.  idem .. 15.50 
per  1000. 

2o. het leggen van die 200.0  straatklinker s 
en bet heileggen van » oud klinkerweik 
up den : 

Vf. F. v.  Grij p 
Th. . 
A. , 
N. . v. d. . 
(tater  .*  Co., 
W. G. Teeuwisse. 
.1. f'. Benard, 
W. Franke. 
F. P. de Baas, 
.1.  de Swart ft Zn 

A. Pet. 
Jb. Band, i idem 
C. Fluit , » idem 
Jb. de Vries,  idem 

. Brinkman, i idem 
J. Plas,  idem 
11 .hitlers, ii , 
gegund aan .1. Plas. 

 12 Jan.: het bouwen van cene 
school met woning aan de Willeiii-llarentsstraa t 
(Nooiilereiland); ingekomen 13 bilj. , als: 

ƒ 24.260 
 22.710 
 21,304 i 
 21.210 
 21,142 

„  20 380 
» 20,291 
i 19 233 
. 18.600 

A. (ieerilink , Enti 
. Sul. . 
. W. Bonte, 
Amersfoort. 

.1. Wcijuhiilt , 
'ti . 

B. Schilder, idem 

leggen van 
200.000 klin -
ken p.

ƒ 2.63 
1.50 

1.45 

1.30 
1.24 

heileggen van 
*

klinkerwei k 
lier

ƒ .24 
0.18» 

.1» 

.14 
.13» 

Schuilei-, mem, , „  , , ,, . 
So. het leveren van 60,000 gele Goiidschc Uscl-

klinkerije s franco in de loodr' 
Scant ft  Bekker, 
Jan ' Fz... 
F. '  Az... 

. . 
Wed. . van e 
per loot). 

te Schoonhoven. 
,i . 
 Xieiiwerkerk , 

„  Ouderkerk. 
,i . 

 het onderhouden der  bestratingen: 
klinker s 
op den 

vierk. veld- Waalv. - r 
keien keien klink , klink , straatw. 

. Sul, 
. / .30 .32 .27

ï . W.ikinte , 
Amersfoort .28 0.28 .25 .30 
. Zwanepol. 

, .24 .25 0.26 .29 0.40 
A. (ieerilink , 
Enter, .18

alles  vierkante . 
Alles aan de minste inschrijvers gegund. 

 15 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis met bovenwoning, voor  G. ; 
ingek. 5 bilj. , als: 
.1. W. . Brandt, te Ousterhout.  7269 
C. A. Oilmen Az., » idem » 6140 
.1. de Vos, o idem i 5997 
C. .1. . » idem » 5085 

. v. . » idem o
niet gegund. 

 16 Jan.: het iiiidei-huuden van- en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 

e burgerschool, aldaar, van den dag 
der  goedkeuring tot 31 . '84: ingekomen 6 
bilj. . als: 
.1. , te Assen, ƒ 2498 

n Winters, » idem * 2343 
. .1.ilvmg ft . Smallen-
lii'uek .  idem  2192 

G. v d. (ïrainfiel , i idem n 2183 
. Neisingh. » idem » 2160 

G. B. Broekeina,  idem » 2130.50 
 16 Jan.: het afbreken van eene 

huizing en opbouwen van eene stelpbuizing, 
voor  kerkvoogden der . gemeente: ingek, 
15 bilj, , als: 
A. , te , ƒ 12 240 
S. . » Warga. » 12,185 
T. ,  Berlikuin .  11,656 
B. de Boer, n Warga,  10,894 
J. ,  Terwispel. » 10,657 
('. Vnieg,  idem ,633 
.1. Eppenaa, ,  10,524 
A. v. d. Teen, » Terwispel. » 10,500 
T. v. Eik. . » 10.385 

. v. d. Schaal', » Gnniw, » 10,196 
S. de Boer, » , » .160 

. v. d. tin, » Terwispel, » .152 
(i. Sebaafsina, » Terkaple. » 9,895 

. Bleeksma, » , n 9,224 
.1. Shaafsina. » Been, » .052 
gegund. 

g ƒ 9,872 
 17 Jan.: bet bouwen van eene 

school met 6 lokalen, overdekte speelplaats, 
tuegangstraat en oiiderwijzerswnning, ouder  be-
heer  van den architect All) . Nijlanil , te ; 
ingek 25 bilj. . als: 
(' , te . ƒ 34,843 
J. v. Schaik. » Utrecht, « 34,357 
J. , ,  34.276 

. . de . » Utrecht, » :i4000 
.1. de Groot, » , .. 33,950 
A. C Vink . » Utrecht, » 33,870 
A. . » , » 33,650 
.1. Bouwman,  Uselstein. ii 33.064 
(1. J. v Vloten. » Utrecht, » 32,880 
W. .1. .  Schalkwijk » 32.300 

j  J. de Vos, » Utrecht, » 32.229 
J. Seboiiten, . Vianen. „  31,900 
.1. A. . » idem  31,088 
. . de Vos,  Utrecht, » 31,916 

1 W. A (i. lansen. < idem .. 31,520 
 (i. Fiijlitik .  idem l 31,103 

. Struijken,  Gellekmn, > 31
E. . F'i-ijlink ,  Utrecht,  30.805 
.1. Fi'ieileman.  Jutfaas, ,73O 

. . » Utrecht.  30.490 

. ,  Vrei-swijk , » 30.440 
. Stuiver, » . » 30.197 
. Vermeer. » Utrecht,  29540 

A. J. v. . » idem  29
. de , » , » 28,585 

r is acht dagen beraad. 
 a/d. . 19 Jan.: het bouwen 

van een woonhuis met aaiibehunren. onder  be-
heer  van den architect B. van m Jz ; ingek. 
4 bilj. , als: 
 A. v. d. Sijs, te Capcllo a/d. , ƒ 6950 

: W. Bokhoven,  üouda, '» 6660 
, Ct. v. d. huij , , ,, 6300 

A. .  van 
,  Ouderkerk a,<l. ,  5915 

BegriNitiii g  6198 
 19 Jan.: de , herstel-

lingen en k aan de , gebou-
wen enz. der t en hare zijtakkeu, 

ged het jaar  1883. 

/' 8.34 
,, 806 
» 7.97 
 7.97 
 7.87 



e perceel, raming f 1050 
J. Weener, , 

. P. Naarduig, Avereest, 
. Snijders, „ 

J. , » 
 Nuis, , 
. A. , ,, 
2e perceel, raming ƒ 2040. 

J. , Avereest, 
J. Nuis, „ 

. A. , „ 
3e |jcrceel, raming ƒ 1400. 

. , Avereest, 
J. , » 

Nuk, , l a ; > s 

 18 Jan.: het bouwen van 6 
woningen aan de Grachtstraat te Groningen 
onder  beheer  van den architect W. v. d 1 

ingek. 10 bilj. , als-

/ 997 
 982.45 
 968 

» 951 
 948 

» 893 

/ 1923 
» 1868 
 1809 

/ 1492 
» 1441 

1268 

E. , 
. J. v. d. Nap, 

A. Schreuder, 
. v. d. Nap, 

J. Poelman, 
C. , 
J. de Vries, 
W. Jacobi, 
O. , 
B. de Jong, 
gegund. 

te Groningen, 
» idem 
» idem 
» idem 
 idem 

i idem 
i idem 
» idem 
» idem 
» idem 

/ 5960 
» 5782 
» 6690 
» 5635 
> 5620 

 5435 
» 5320 
» 5100 
 4870 

D E O P M E K K E K 
van G 27  1883. 

t ij l iso h 
kolders: 

n weth.: liet bouwen van 

in VVoensel-en-Eckart: 

 te 12 uren. hij . StolVolon: het houwen van eene 
pieUWO graanschuur  in den 7 , onder 
Steenbergen, in pacht hij  Schaap. 

 te 12 uren! door  huig. en weth.: de levering aan de ge-
meente van bouwmaterialen, in 7 perceelen: 
perc. 1, houtwaren: a. vurenhout, b. koperwijk s grenen, 

eikenhout, d. iepenhout. f en ƒ. Wy burger  plankei 
» 2, spijkers en kleine ijzerwerken: 
 3. metselsteenen; 
> 4. metsel materialen; 

 verfwaren; 
 6, bezems en boerdeis; 
 7, kolkroootors. 

 te :|/| uren. doorhing 
een gehouw  gemeentewerken. 

 te 3 uren, door  hurg. en weth. 
lo. liet vernieuwen en vorgronten der  bestaande school op het gehucht 
Acht onder  die gemeente: 2o. het leveren van 18 schoolbanken voor 
die school. . bjj  den bouwkundige A. , te Woensol. Aanw. 
te 11 uren. 

 'ftavond*. 7 uren. bij  Wed lloman: het afbreken en op 
dezelfde plaats houwen van eeiie loopdraai over  de hrentsche lloofd-
vaart, hij  de Nieuwe Voenhoon. te Smulde. 

 door  de . [Jzcrcn-spimrvvpgmaatschappij: de levering 
van 205 3 blauwe hardsteen  het te maken administratiegebouw 
te Amsterdam. . bij  den ingenieur-chef van de afdeeling Weg en 
Werken, Achterburgwal 171, te Amsterdam. 

 te i l uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen van eene 
school  Weïsuin: 2o. het vergrooten van de schend te Wezepe; 3o. 
het vervangen van de houten brug. genaamd r brug, door  eene 
steenen brug. . bij  den geineeiitehnuwmrestor . Wissink. 

 te 12 uren. door  het best. van het waterschap e 
k en Gecombineerde Buitonpoldeis onder  Zevenbergen, in het 

: lo. het leveren en stellen van een stoomwerktuig, scheprad, 
stoomketel enz.; 2o. de gehouwen voor  de plaatsing van genoemde 
werktuigen. . hij  den architect  |*aul. te Zevenhuizen. 

 te 2 uren, door  hurg. en weth.: het bouwen van 3 
scholen met woningen ca., in 2 perc lïaming: perc. 1. ƒ : perc. 
2, ƒ 34,000. . hij  den gemoontebouwinoester. Aanw. 29 Jan., te 
11 uren. 

 te 2 uren. door  de maatschappij  tot exploitatie van 
, aan het centraalbureau : lo. Bestek'no. 354, het maken 

van een doorlaatbrug in den Secdoornjiolder  en het uitvoeren van daar-
mee in-verband-staaiido werken, ten behoeve van den spoorweg 

. . hii den sectieingeniour  W. k de , te 
; 2o. Bestek no. 351, het verbroeden van het emplacement, het 

uitbreiden en wijzigen van sporen en wissels en het verrichten van 
eenige andere werkzaamheden ten behoeve van de uitbreidin g van het 
station Breda . bij  den sectieingeniour  Jhr. W. , te -
dam: So. Bestek no. 352, het opruimen van het bestaande gedeelte van 
het voormalige hulpütatiou en het maken van een gehouw tot woningen 
voor  4 beambten op bet station Vlissingen. l bij  den sectieingenieur 
('. W. . , te . 

 te 3 uren, in café-Suisse, namens J.  A. Goette, dooi-
de architecten Giesing &  Somineliuk: liet afbreken en wederopbouwen 
van 2 winkelhuizen aan de Groote . 

« . ' r u i l i n g e n , savonds 8 uren, door  de architecten . & . , 
in het hotel-Friesland: het afbreken van eene behuizing en het bouwen 
van een pakhuis enz., in do Veulsgang. aldaar, met de levering der 
materialen. 

. te lO'/ t men, door  huig. en weth.: het bouwen der 
openbare lagere school in het dorp. Aanw. 24 Jan., te 11 uren. * 

 te 12 uren, door  het ministerie van wateistaat enz., tot 
dienste der  Staatsspoorwegen: het wijzigen van den waterafvoer  van den 
spoorwegviaduct binnen . . bij  den eeistaanwezend inge-
nieur  bij  de Staatss >orwegen te . g ƒ 8060. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: liet vullen en het 
bestraten of op andere wijze veihaitlen der  sleuven van het buizennet 
voor  de druk waterleiding. Aanw. 29 Jan., te 10 uren. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het maken van de om-
steigering, liet herstellen, afbreken en houwen van de muren met bij -
behnoroiide werken: alles ten dienste en tot versterking van den kleinen 
kerktoren aldaar. g ƒ 12,000; 2o. het houwen van een schóól-
geitouw met hijbehoorende werken op het . g 
ƒ 16,500. . bij  den gemeentearchitect A. W. . 

 te 6 uren, op de : het bouwen van een 
hoerenhuis, met bijlevering van alle materialen, voor  0. . . Ficq, 
aldaar. Aanw. te i uur. 

 door i Buys: het verbouwen van eene hofstede 
en het uitvoeren van herstellingen aan gehouwen gelegen te -
sloot. 

 1
 te 10 uren, door  den architect A. . Freem, te Arnhem: 

het bouwen van een heerenhuis op de jiereeelen, kadastraal bekend 

gemeente Groningen, sectie ('. nos. 2241. 2242. 2i'43 en 3063, aan den 
n Weg. Bestek ligt in*  het kofliebuis e Beurs. 

. te 11 uren. door  dijkgraaf eu gezworenen van de 
polders t Oudclaud enz., onder  Soi unie Nd ijk . op de : de levering 
van 450 3. onderhondsgrint. en 300 3 grove of aanleggrint. 

, te  uren. door  liet prov. best.: hot tweejarig onderhoud 
van het gebouw van het prov. best. van , aldaar. Aanw. 
30 Jan., te 10 uren. 

 te 123/̂  uren. door  burg. en weth.: het maken van eene 
aardebaan en het aanleggen van eene klinkerbcstratin g aan de zuidzijde 
van het verbinding-kanaal, ter  aansluiting van den kunstweg langs liet 
Pruisische kanaal bezuiden Ter-Apel. richtin g . met 
dien langs het Stadskanaal. 

Wiji-li e l i , te 1 uur. door  het dagelijksch best., ten raadhuize: het 
houwen eener  school voor  400 leerlingen, met overdekte en open speel-
plaats, met hijlevoriii g van alle materialen. . bij  den bouwkundige 
G. , te Wijehen. Aanw. te 10 uren. 

-llage. te  uur  op het bureau van den inspecteur-chef van het 
technisch beheerder f i het leveren van telegraafmaterieel 
ten dienste van 's s overzeesche bezittingen, lui. bij  genoemden 

 inspecteur. 
% in»! e nl si in , door  concessionarissen van de drinkwaterleidin g te 

Gouda, bij . W. van der  Vliet: bet leveren eu stellen der  stoom-
machines en ketels. . hij  den ingenieur  .1. Schotel, t' 1 . 

. hij . G. A. de . dijkgraaf van de Zwijndivchtsche 
Waard: de levering van 2 heveleentrifiigaalpompen, met stoomwerk-
tuigen en ketels. . bij  den hoofdopzichter  van de Zwijndiechtsche 
Waard, A. Visser , te Zwijndrecht . 

 te 10 uren. in de t van het cal. waterschap 
Ellewoutsdijk en den cal. polder  Borsele: het verbouwen der  directie-
keet van den cal. Borsele-po ld er. g ƒ 4425. 

 te 11 uren. door  het best. der  waterkecring van het 
cal. waterschap Scherpenjsse, bij : de werken tot verdediging 
van den onderzeese hen oever  door  bezinking en steen bestol ting aan de 
waterkoeling van g< noemd waterschap. Aanw. 29 Jan., van 9 —12 uren. 

-llage, te 1 uur. door  het ministerie van waterst. enz., ten behoeve 
van de : het onderhouden en he stellen van het -
telegraafgehouw te Nieuwediep. ged. '83, '84 en '85. s het hou-
wen eener  batterijkamer , met het uitvoeren van daarmee in-verband-
staaude werken, lui. bij  den bouwkundige voor  de n te 

e en den hoofdopzichter  G. . Wijndels de Jongh, te Amsterdam. 
g ƒ 2260. 

 bij  de aannemers  J. van den Steenhoven Sc Co.: 
de levering, franco en op keur  te , van p. m. 360 tons afval 
van Vilvoordsche steen. 

. te 10 uren. door  burg. en weth.: het verbouwen en uit-
breiden der  gemeenteschool en onderwijzerswoning, met gedeeltelijke 
vernieuwing der  school meubelen. 

 te 12'uren. door  het gemeentobest.: de werken ter 
inrichtin g van de voormalige gemeenteschool no. 2, op het Tornooiveld, 
aldaar, voor  eene bewaarschool. Biljetten inzenden 2 Febr., vóór's avonds 
8 uren. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: het bouwen vaneen 
machinegebouw. henevens het verrichten van eenige andere werken aan 
de gasfabriek. Aanw. 1 Febr., te 10 uren. 

 door  den architect W, C. : het bouwen van eene 
boerderij  op de hofstede . onder  de gemeente Voor-
hout. Aanw. 29 Jan.. te lO'/ i uren. 

 door  het gemeentebestuur  van Ferwerderadeel: het ge-
deeltelijk verbeteren der  keibest rating enz. in de buurt le llallum . 
Biljetten inzenden vóór 9 uren 's morgens. 

 , te 12 uren, door  burg. en weth. : het vergiooten en verboiiwei: 
met verhooging van het schoollokaal voor  jongens 2e klasse op het 
Pieterskerkhof. . bij  den gemeeiitearchitect. Aanw. eiken Woensdag, 
de besteding voorafgaande, te 12 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth. van -
v island: de levering van 000 3 grint , voor  de kunstwegen in 

i i , . »nte. 
 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken eu 

n van den bovenbouw van eene duhhele-basculebrug over  den 
Amstel (zoogen. ) en bijbehooreude werken. . op het bureau 
van den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 97. van 11—l uur. 

 te 2  uren, door  de commissie van administratie over 
de gevangenissen: lierbesteding van de levering van nog eenige 
mac hi naai-gesponnen vlassen, bieden, wollen eu katoenen weefgarens 
ged. '83. 

 te 12 uren. door  W. de : het maken van een 
café met bovenwoning op een terrein aan de , aldaar. . 
bij  de architecten W. Wilkens ft G. van Arkel , 

 te 1 uur, door  hurg. en weth. van : lo. het 
leggen van klinkerhestratingen enz. te Vein, ter  oppervlakte van p. m. 
1312 . . bij  den gemeeuteopzichter . . Smit, te . Aanw. 
31 Jan.. te 4 uren: So. het verbouwen van de scholen te Wip , n 
en , alsmede hot onderhoud van alle schoolgebouwen en/..; 
lo. het bouwen van eene school te Spankeren; het aanschaffen en ver-
anderen van schoolmeubelen. . oij  den gemeeuteopzichter . . 
Smit, te . Aanw. voor  Velp, , Steeg, Ellekom en , 
30 Jan.. te beginnen aan school no. 2 te Velp, te 8'/i uren: voor  de 
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 £  E . 

. 
Sa 

de levering van 
«li*  levering van 

ifbreken en 
te . 

seholen te Spankeren en . 31 Jan., te beginnen te Spankeren, 
te 9'/j  uien. 

k (N.-Ur.). te 1 , door het kerkbest. ' . gemeente, 
in het rechthuis; het bouwen eener  pastorie, met hijlevering dor 
materialen. , bij  den bouwkundige C. , te Wnndrichem. Aanw. 
te 9 uren. 

 te 2 uren, door  den burgemeester 
het hennndigde hout voor bet riviervoor  ged. *8.*ï 
2 nieuwe vakpnutoii. 

 , bij  den logementhouder . bel 
wede rnphnu won eener  schuur  voor  Wed. . T. Bijpkema 

. bij . .1. , te blskenhuizen. 

 . te 111'., uren. ter  secretarie van het waterschap Vijf -
; lo. liet verhoogen en verzwaren van den 

zeedijk tussêhon Zurich en llarlingen. steen 38 a 35, over  eene lengte 
Vtn 626.5 , met liet aanleggen van een beneden-rijweg en draineor-
wei'k en het daarnevens,  twee plaatsen, ter  vervanging van paalwerk, 
aanleggen van 1*7 . : 2o. liet verhoogei. en verzwaren 
van den zeedijk tusschen Zurich en llarlingen. steen 30 a 32, over  eene 

e van 571.5 , met het aanleggen van 657.5 . rijweg. 474 . 
draineerwerk en, ter  vervanging van paalwerk, het aanleggen van 251.1 

. steenglooiing. Aanw. 3 Febr., te 10'/a uren. 
Hi  . door  den architect .1. Winters.!/.: het afbreken 

van een bestaand bok en bet houwen van eene zomerstalling voor 14 
koeien en 12 paarden, aan den Oudehiltdij k ouder  St.-Jacohj|iarnchio. 

 f» refer, 
 te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz. aan het 

gebouw van het prnv. best.: het bouwen van wachterswonhigen hij  dc 
g en hij  de g  het A|ie|tloornscho kanaal, 

in 2 perceelen. Aanw. 1 en 3 Febr. g voor  elk perceel f 2500. 
 te 1 uur. door  burg. en weth.; het leveren van Engel-

sche en Australische gaskolen, ten dienste van de gen toen toga sfabriek. 

, te 10 uren. door  burg. en weth.: lo. het 
bouwen van eene onderwijzerswoning, met bijlevering van materialen: 
2o. het veranderen der  onderwijzeiswoning tot handwerksschool voor 
meisjes. 1> bij  den bouwkundige A. den , te n ad. . 
Aanw. 2 . te 10 uren. 

 te 11 uren. r het ilijksliestuur van liet waterschap 
- en eanhoorige zeedijken, tenwaterechapshuiie: 

lo. a. het verinnigen en verzwaren van een gedeelte zeedijk, lang 242.
. tusschen de iu 1878 en "82 verhoogde gedeelten ten luiden van 

Staveren, met het daartegen leggen van eene steenglooiing ter  vervan-
ging van paalwerk, en het opruimen en weder zetten van hel hoofd op 
net noordeinde van deze steenglooiing. in 1 perceel: h, het leveren van 
1050 last brik , in 21 perceelen, ieder  van 50 last; c. het leveren van 
13C0 last zuilenbazalt, in l perceel; —2a. u, het verhoogen en verzwaren 
van een gedeelte zeedijk, lang 175 , tusschen het iu 1882 verhoogde 
gedeelte en bet hek, scheidende de waterschapen -
phaert-en aanlioonge zeedijken en Wijmhritseradeels ca contributie-
zeedijken, ten noorden van Staveren, met het reconstmoeren der  tegen 
dien dijk liggende steenglooiing, en liet maken van een steenen hoofd, 
lang 55 . ter  vervanging van het bestaande paalhoofd, in 1 perceel; 
i). het leveren van  last brik , in 12 pere, elk van 50 last; ft het 
leveren van 850 last zuilenbazalt. in 1 peiv.: d. het leveren van 12 * 
grint , in 1 porc.; — 3o. het verhoogen en verzwaren van een gedeelte 
zeedijk, lang 11-10 . tusschen den Fennedijk en het iitmrdeinde van 
het boven lo. omschreven gedeelte zeedijk, in lperc.; —4o. a, het ver-
richten van eenige gewoon-nnderhoudsworkoii aan de zeeweringen van 
het waterschap, tusschen het f bezuiden Staveren en het 
scheidhek van Wonseradeels Zuiderzeedijken, benoorden Workum. in 1 
pere,: h. het leveren van 50 last brik . in l pen1.; — 5o. het leveren van 
60 3 grint voor de rijwegen, in 1 pere.; — 6o. bet leveren van 50 last 
bri k voor  reserve, in l pere. Aanw. 8 Febr., te 11 uren. 

, te 11 uren, door de directie der  zeesluis te Staveren, op 
het waterschapshuis van - en aauhoorige zeedij-
ken: het maken van «en paar  nieuwe houten buitenvloeddeuren iu de 
zeesluis, met de levering tier  materialen, in 1 pere. . bij  den opzich-
ter  Jongst na. aan de zeesluis voornoemd. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 353. het leggen der 
tweede spoorbaan tusschen het station l en liet aansluitings-
punt der  spoorwegen van Breda naai'  Zwaluwe en naar l 
nabij  Breda; het wijzigen van sporen en wissels op tie stations Etten— 

 en lïosentlaal, met inbegrip van het leveren en verwerken van 
ballast en het verrichten van daarmee in-verhand-staando werken, ten 
behoeve van den spoorweg n daal—Breda. Aanw. 3 Febr., te 10'/t 

uren, te lioscndual; 2o. Bestek AE, het leveren van eikenhouten 
dwarsliggers en van eikenhout voor een half Engelsch wissel, ten be-
hoeve van tien s|»oorweg — Bretla. iu 4 pei'c; 3o. Bestek AF, 
de levering van stalen spooi-staven, stalen lasch- en eindplaten, ijzeren 
baak- en schroefbouten en stalen veeringen, ten behoeve van het 
tweede spoor  tusschen l en Bretla. in 3 pere. . bij  den sec-
tie-ingenieur  C. W. P. , te . 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste dor  Staatsspoorwegen: lo. het maken en leveren van 200 tong-
liewegingen voor  s|>oor  wissels. g ƒ 22,000 ; 2o. het leveren en 
carboniseeren van eikenhout voor 200 wissels en 400 dwarsliggers, in 2 
pere. : pere. 1, ƒ 54,000, pere. 2, /'800; 3o. het leveren van 
25.000 eiken dwai-sliggers. g ƒ 78.000; 4o. het leveren van 125.200 
grenen bouten dwarsliggers. g f 200,000. lid . op het bureau der 
spoorwegen, te 's-llage. 

 door de directie der  Nederl. : het 
versterken van tien gegoten-ijzeren bovenliouw van 3 bruggen ui het 
getuccnschap|rolijk gedeelte weg tusschen Arnhem en Velperbroek-aan-
sluiting. Aanw. 5 Febr., te 12 uren, beginnende bij  de brug over de 
Velpersteenstraat. 

. 
, te 1) uren, door  burg. en weth.: de uitbreidin g 

van de gei neen teochoo  Aanw. 12 Febr.. te 2 uren. 

 (Zeel.), te 2 uren, door  burg. en weth.. bij  ,1, l'oppe; 
het bouwen van eene tintlerwijzerswoniu g met raadzaal enz., cn van 
een . met bijlevering der  schtmlmoubelen. . bij  tien 
borgeineester. Aanw. 13 rebr., te 2 uren. 

 te 2 uren. door het ministerie van waterst.. aan het gebouw 
van het pmv. best.: hot houwen van eene steenen schutsluis in de 

k bij  de e , ter  vervanging van tie bestaande 
. gemeente Suiilde. en daarmee iu-verbaiul-staaiide wer-

ken. Aanw. 13 Febr.. te 1 uur. g /* 48,060. " 

 te i l uren. door het ministerie van waterst.: .het verrichten 
van graaf- en haggerwerk tot verruimin g van tie o , langs 
den linkeroever  van die rivier , tusschen tie kilometerraaien 126 en 128, 
onder de gemeente lluhbeldam. Aanw. 14 Febr. g / 104,000. 

 '2'A
 , te 3 uren. door het best. van den grintweg Ouddorp-

Sommclsdijk en andere besturen, ter  secretarie: de levering van 1395 
 1 grove tinderhoudsgrint. 

 te 12 uren. door  tie directie der  lloll . -
maatschappij  : ile levering van 450 3 bewerkte en 14 3 onbewerkte 
witte zantlsteen. tij*  daarineile overeenkomende gehouwen steen, ten 
behoeve van het te maken administratiegebouw aan het , 
aldaar. . op het bureau van tien ingenieur-chef afdeeling Weg en 
Werken. 

 te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve tier  Sts.atssjn>orwegen: het maken van gehouwen en andere 
werken op de halten Woudenberg en Veen end aal eii het station . 
lol. hij  tien hoofdingenieur te Arnhem en den sectieingenieur  te . 
Aanw. 26 en 28 Febr.. te 11 uren, aanvangende te . g 
ƒ 160,700. 

: het houwen van een lokaal en vergrooten tier  school 
voor  chr*  nationaal schoolonderwijs. Bestek ligt in het café e Onder-
noming. Aanw. 31 Jan., te 2 uren. 

P 

. 
 16 Jan.: lo. .1,. levering aan 

de gemeente n van 36,000 getrokken 
straatklinkers, op tien loswal ; minste 
insclir. was de lirm a Zadelhof)' ft  Wentink, tc 

, ii f 15 per  1000 stuks. 
2o. idem van 10.000 vlakke klinkers; minste 

insehr. was dezelfde, a ƒ 16 per  1000 stuks. 
.'to. idem van .'10,000 getrokken klinkers, op 

den loswal te : minste insehr. was dezelfde, 
a ƒ 15.50 |ici 1000 stuk*. 

Groningen, S Jan.: liet afln-ekcn eener 
behuizing .en daarvoor iu plaats houwen van een 
winkelbebuizing met bovenwoning voor .1. 
Priimuicl , te (ïroniugen. onder  beheer  van de 
architecten . X- . ; ingekomen 9 
bilj. , al 

t( 

N. . v. d. , 
Tom &  v. Bergen 

, 
A. , 
0. , 

j , 
Th. , 

. Jongenburger. 
c Verboom, 
W. . Teeuwisse. 
.1. N. , 
J. . de Swart ,t Zn.. 
Th. , 

uroi i lngrn , 22 Jan 

 's ƒ 8999 

idem 
idem 

Botterdam, 
s-llage. 
idem 

Waddinksveen 
 Nuuiaiisdiirp . 
 's-llage. 

idem 
idem 
idem 

de vertiiiiuterin g 

8999 
8800 gegund 

C. . v. Noppen 
.1. v. Page-. 

r , 

9.380 
9.350 
8,753 

0 2 biljetten waren van onwaarde, een als nie 
r de borgen ontlerteekenil en een wegen 

8280 onvoldoend zegel. 
8200 
7970 
7880 
7S06 
7368 
7096 

r 

verbouwing van het 
ililaar ; ingekouien 9 

behuizing voer  .1. . van n Wzn., Énd 
[aar. nnili 

, a 
beheer  van de 
ingek. 9 bilj. . 

arehi-
als: 

. Schuur, te Grouiiigei,. 
.1. , . idem 

 Jansen,  idem 
. Bcrkciihoscli, » iilem 

li . s. . i idem 
T. Y. Jelsma. » idem 
.1. . . i idem 

. v. d. . » idem 
N'. , » idem 
gegund. 

. 19 Jan: het leveren van ijzer-, zink-
en koperwerk, papierrollen enz., ten behoeve van 
de , voor den dienst '83: minste 
insehr. waren voor 

7'.160 
l'iSS
(',655 
fii; )7 
(1489 
6238 
6074 
5690 
5684 

„ 

m 

 8406 
:us? 

0 

pere. 1. . S. Stokvis ,t Zn., 
idem 
idem 
idem 

rrem ft a Porte. 
Nijst, , 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

, 

idem 
idem 

Aiiisterd . 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

0.17» 
0.214 
0.2465 
0.068 
0.12 
0 20 
0.435 
0.36 
0.195 
0.15 
0.1115 
0.175 

12.75 
0.095 
0.075 
8.95 
1.083 
0.052 
0763 

- 3. 
» 4, 
» 6, 
» 6. 
> 7. 
» 8, 
» 9, 
) 10. 
» l i , 
» 12. 
» 13, . .1. Enthiiven &  Co.. 's-llage. 
» 14. Oebr. Bar, , 
» 15, idem idem 
 16, idem idem 

.i 17. . S. Stokvis ,t Zn.. d 
 18, idem idem 
 19, idem idem 

.. 20, tai l . Bergisch-
(ilailbach.  O.0S079 

» 21. . , . » 0.17 
s i » v e r en , 20 Jan.: voor de leveringen van 

Wijinhritseradoel s ca. contributie-zeedijken 
waren minste inschrijvers: 

lo. het maken van 115.7 . steenglooiing, ter 
vervanging van p:ialwcrk . J. . Boom, te Sta-
veren, voor ƒ 5387. 

2o. bet leveren van de daartoe benoodigde 
materialen, als: 

n. 970 lust zuilenbazalt, W. . te 
Amsterdam, roor  ƒ 11.387.80; 

6. 330 la-.t bril; . W. Glashoiiwer. te -
loopcn, voor  1667.90; 

e. 128 . 4 bij  30 . grenen plaiikhoiit . e 
Jong X' l'ekkes. te Wnrkuin . mor ƒ 64. 

. 20 Jan.: het bouwen van 8 
wachterswoningeu langs  lij n ; 

. v. Zon, te Purmerende, |ierc.  ƒ 17.700, 
pere.  / 16.699. massa j 34.300; 

W. Grave, te Buiksloot, pere.  ƒ 15,796. 
pere, 11 / 15,596, massa ƒ 31,092; 

J. v. Santen, te Zaandam, pere,  ƒ 15.200; 
 Torren, te Wormerveer, |>erc. 1/13,436.32, 

pere.  f 13.956.32, massa / 27.392.64. 
 22 Jan.: de levering aan de gemeente 

van Beu-Abinkeieu: ingek. 5 bilj. , als: 

Schoolstraat 
teeten . & 
li . Beeherer. 

. Schuur, 
.1. . . 
.1.  heling, 

. v. il . , 
T. Y. Jelsma 
E. Peten, 

. S. u 

. , 
gegund. 

 22 Jan.: het onderhouden van- en 
het doen van eenige herstellingen aan het ge-
bouw van het provinciaal gouvernement van 
Ziiiil-llnllanil . ged. '83 en '84: minste insehr. 

| was T. . . te 's-llage, visir  ƒ 4990. 
. 23 Jan.: het bnuweu van een 

woonhuis, onder  beheer van den architect \V. 
t Qa.; ingekomen 20 bilj . t werk is 

geguuil aan .1. : X l'n., te Amsterdam, 
voor  / 15.290. 

 , 23 
herstellen der  geine 

] 3 . als: 
 W. tei- Stege. te 
A. N'ieliues, . 

[ .1. Sehultemeijer. » 
gegund. 

ii 3. idem 
l  rei hl , 23 Jan 

spoorstaven, tasch-
haakliouten, puutstukki 

te . /' 6050 
 's-llage. a 4377 

e .  4280 
» Naaldwijk , » 4279 
li idem » 4225 
 idem  4220 

» idem » 3995 
>< idem .. 3980 
i , ii 3855 

. hei onderhouden en 
ntewerken ged. '83: 

[oogeveen, 

idem 

/' 1421 
'» 1358 
» 1220 

0.068 

 24 Jan.: il 
pist-en-telegraafkantoor, 
liilj. . als: 
.1. .1. . 
G J. v. Wijk . 

, 
. A. Vroeg, 

. . 
! A Verwij  de Winter 
' W. A. 1'. , 

.1. Franken. 
 A. .1. franken, 
gegund. 

 n  . 24 -li 
kerkgeliniiw . niet kerkeraailskamer en wonin, 
vuur den koster, voor ile Uemnnstrautsehe ge 
i nte: ingek. 1:1 bilj. . als: 

. Schuur, linmingen. 
.1. Werkman en .1 . idem, 

 Pasteur. Sti'ilm u en 
V. Velilinall , Zeerijp. 

 A. en  Sehreliiler. . 
. . . 
. . idem. 

! J. en N. . idem, 
n en . W. Wiet>eina. idem 

F , idem, 
T. Y. Jelsma, idem. 

. tl . Janzen, idem, 
. s idem, 
. ile . idem. 

 24 Jan : bi' 
duiiigronden te i 

het n van een 

/' 49 980 
i 47,863 

. 45,700 
 45.450 

» 44,880 
.. 41.685 
» 43.985 
 42.300 

» 42.999 
ii 42.676 
 42,438 

. 40.830 
» 39.478 

galiseereii van 
onder  helleer 

1. van Waning, 
als: 

k a/Zee, 

Vflffkoop van oude ijzeren 
i eiliilplateu, schroef- eu i t 

toiigbewegingen enz. | ( 
van bet Zuidernet der . uit | ( 
den weg irenomen of nog uit den weg te nemen:,
ingek. 11 bilj. , als: 

. S. Stokvis' 
ft  Zn., te , / 24.— 

z &  Co.. » idem i 29.10 
. .1. Nijkerk , » Amsterdam. » 30.03 

Weil.J.l' . c 
Goes. 
Antwerpen, 
Utrecht, 

t 

30 03 
30.28 

, 30.58 
32.14 

v. Noorden X Schwer-
zel, , 'V , , 

'Vi , 

m it- Cu., Amsterd., 

F. J. Smits. , ' V . 
"S i 

P. Thoonscn, , 

J. S. Collaril , , 

72.24 10,000 
121.60 
68.60 » 

112.00 i> 
67.67 » 

108.00 » 
stuks 

'V „ . ƒ 67.90 130,000 
stuks 

i»/n » » «9.90 10,000 
»/i» »  67.80 » 
»;.. * . ïoo.oo » 

verbroeden van een 
de aschstanl en het 

ft  Zn 
P. Stiijbos, 
A. . r 

. , 
A. n o 

S Tassara, » Genua. 
m X a 

Porte. » Amsterdam, 
r  & O"  „  Oonlreeht. 

. . Oving, „ . 
per  1000 . 

" i o n i iui/pt i , 23 Jan.: het bouwen eener 
nieuwe pastorie met bijbelniorende werken, voor 
de parochie van de . l'rsula , onder  beheer  van 
den architect  E. J. , te m 
8 bilj. , als: 

e liotter -

le katwij k a//.ee, ƒ 26.345 

idem  26.099 
. .. 18.400 

l'apeiiilreeht , » 16.578 
. >i 16.155 

Amsterdam. » 15 870 
Geertriiiilenberg . » 14,600 

. . 14.350 
Sliedreeht, » 12,880 
Gennep, l 11,470 

 24 Jan.: het bnuweu van 
eeue ondcrwijzerswiiniug eu school benevens het 
leveren der  selmohneubelen. under  beheer van 
den architect u ('mix. te Alkmaar : ingek. 6 
liilj. . als: 

van den architect .1 
ilain : ingek. 10 bilj 
.1. , 
.1. A. de Best en 

. Verkop, 
.1. van Gint. 
A. de , 
('. Sterk. 

J. , 
. 
, 

. . 
. 

33.50 

34.05 
34.26 
34.51 

ingek. 

. 
Ainlijk . 
Oude-Niedorp, 

idem 
N.-Niedorp, 

, 

J. Bakker. 
P. . 
B. , 
E. v. d. Weijer. 
P. , 
J. Tessclaar. 
.1. Slenter), 
.1. Groeiieiidael, 

und. 

Valkoog, 
Zandpoort, 
Amsterdam, 
's , 
Alkmaar , 

idem 
i , 

Nunliem, 

ƒ 27,972 
» 25.980 
ii 25.947 
» 25.64* 
.. 25,500 
» 25,352 
» 24.870 
» 23.571 

.li 
het 

naar 
. 22 Jan. 

gedeelte der  vaart 
bouwen van eene wal bek leed ing langs die vaart 
in de gemeente ; ingek. 12 bilj. , als: 

, 23 Jan.: lo. het onderhouden van-
en bet doen van eenige herstellingen aan het 
gebouw, waarin gevestigd is het kantoor der 
hypotheken eu van het kadaster te 's-Bosch, 
ged. '83, '84, '85; minste insehr. was J. Steeiideren, 
te 's-Bomh, voor f 1710. 

2o. idem idem idem aan het gebouw, waarin 
gevestigd is het kantoor  der  bvjiot heken en van 
het kadaster te Zierikzee: inuiste insehr. was 

! 11. C. van den Ende. te Zierikzee, voor ƒ 1628. 
e , 24 Jan.: de verbouwingen 

uithreidin g der  school, onder  beheer  van den 
bouwkundige J. C. van der , te ; 
ingek. 10 bilj. , als: 

o Brasser, ƒ 10.000 
.  v. ,  9,760 

.1. F. . v. d. , ii 9,740 
J. . v , .. 9,737 

. Snijder,  9,734 
P. J. v. Piillelen, 9,700 

. de Pagter, » 9,493 

ƒ 19.984 
» 16.995 
» 16.666 
» 16.400 
 15.666 

» 14.941 
» 16.171 

ui.: het bonwen van den water-
 werken op het terrein aan den 

voor  de drinkwaterl i iding: inge-
als: 

ƒ 123.500 
» 120.000 
» 116.400 
.. 115.500 
- 111.460 
» 111.339 

109.990 
109,500 

» 107.216 
 106.930 

» 106.900 
 104.900 

» 104,777 
104.442 

.i 103.620 
,i 103,350 
» 103,300 
» 102.975 
» 102.700 
» 99,867 
 98,659 

» 95

(ïehr. . 
. Sluis, 
. . 

C. . 
.1. n  d 
,1. Bakker, 

g 
 25

turen en verder 
Usel te Gondii, 
kinnen 23 bilj. . 
.1. W. Bijl . , 
li . J. . , 
P. Verbrugge, Wiiddiiigsveen 
('. . Giesemlam. 
.1. , Amsterdam, 
A. v. ih . l 

. v. d. Saiide. . 
G. Toornvliet. Goinla, 
Weil. . tamed ft  Co., . 
. Ylasiiiaii . Amsteriliiin , 

C. 1'. W. . Gouda. 
. , idem. 

A. S. Sehaafsiiia, llarlingen, 
. J. Netierhorst, Gouda, 

P. . Yalkensvvaard. 
G. 11. v. der . Arnhem, 
B. Voordendag. . 
Gebr. , Arnbeiu. 
.1. . Yus Sr. Almeloo, 

. , , 
.1. Visser, Papendreeht, 

. Wieuhoveli. Si-hiedalii, 
Tom en Yaii Bergen n 

. 

TlliUil . 

93.873 
Bovendien 2 biljetten te laat ingezonden 
» . l i ane, 26 Jan.: bet leggen van een riool 
den . ten behoeve van de gein.; 

U ' " ^  ! " S ! te , ƒ 7800 
ii idem ii 7566 
,, idem » 6210 
» Waddinksveen. » 6150 

ekinipt A. C. Paard 
A. . 
P. . 

. Jóngenbnrger 

file:///aaldwilk


E . 

Tom &  v. Bergen 
, 

J. de , 
J. T. , 

. de , 
T. , 
1. N. Boers, 
G. , 

te , 
)) idem 
» idem 
» idem 
» idem 
i idem 

, 

ƒ 6857 
» 5745 
 5698 
 5620 

» 4600 
 4495 

» 4595 

D E O E M E K K E R 
v a n G 3  1 8 8 3. 

. tc 12 uren, door  burg. on vvotb.: bot vergixmten en verbouwen 
utot vorhooging van bot school lokaal voor  jongens 2e klasse op bet 
Pieterskerkhof. . bij  den gemeen tea re hi toet. 

 te 12 uren, door  burg. en weth. van -
Niouwkniisland: de levering van U00 l grint , voor  de kunstwegen in 
die gemeente. 

. te 12 uren, door  burg. en weth.: hot maken en 
stellen van den bovenbouw van eene dubbele-basculobrug over  don 
Amstel (zoogen. Nongesluis) en bij  behoorende werken. . op het bureau 
van den stadsarchitect raadhuis kamer no. i)7. van 11—1 uur. 

 te 2 uien. dour  p. Uil .1/.. bij . Blokdijk : het bouwen 
van 2 kalkoven- mot knik loods: het ainoveeren van 2 kalkovens, eene 
kalkloods, eene urotoode. eene turt loods en oen woonhuis: hot weder-
opbouwen van eene trasloods. eene kluitkalkloods, eene turflond s en 3 
arbeideiswoningon, op een terrein hij e . . bij  den bouwkundige 

, van , in o . Aanw. te i> uren. 
 te met), door  de commissie van administratie over 

de gevangenissen: herhe*teding van do levering van nog eenige 
inachinaal-gosponneu vlassen, bieden, wollen en katoenen weefgarens 
ged.

 te 12 uren. dour  W. do liaan: het maken van een 
café met bovenwoning op een terrein aan de i torkade, aldaar. . 
bij  do architecten \V. Wttkens ft  G. van Arkel . 

 te 1 uur, door  burg. en weth. van : lo. bet 
leggen van klinket-bestratingen enz. to Velp. tor  op|>ervlakto van p. m. 
1312 . . bij  den gerneentoopziehter . . Smit. te : 2o. het 
verbouwen van' do scholen to Velp, n en l.aag-Soeren, alsmede 
het onderhoud van alle schoolgebouwen enz.; 3o. het houwen van eene 
school te Spankeren; bot aanschalfen en veranderen van school meubelen. 

. bij  den geineentoopzichter . . Smit. te . 
f ij  su ij k (N.-Br.). to 1 uur . door  hot kerkbost. der  llerv. gemeente, 

in het rechthuis: het bouwen eener  pastorie, met bijlevering der 
materialen. . bij  don bouwkundige ('. . te Woudtichom. Aanw. 
to  uren, 

 te 2 uren, doof den burgemeester: de leveling van het 
benoodigde hout voor  hot rivierveer  god. '83. 

 , bij  den logementhouder  Bnersma: hot afbreken en 
wederopbouwen eener  schuur  voor  Wed.  T. , te . 

. bij  F. J, , te hlskonhuizen. 

 te 10 uren, door  het bestuur  der  waterkeering van liet 
calainiteuso waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: het verdedigen 
van don Onderzeeschen en-ver  door  stoei diestorting aan de waterkeering 
van genoemd waterschap. 

 te 11 uren, door  de directie der  marine: hot maken 
van 3 houten torens mot eementhestnrtiiigeii, elk omgeven door  een 
houten gebouw op steenen voet, op 's s werf te Willemsoord. . 
bij  den hoofdingenieur  der  marine te Willemsoord. Aanw. 5 en 6 Febr.. 
te ) uren. 

 te 11 uren, door  don opzichter  .'. van dor  Breggen, in 
het raadhuis: het maken van een Zuidhollandsche bouwmanswouing. 
korenberg en schuur, in don Ni wider- g meerpolder, in afdeeling , 
kavel . 

 te 11V, uren. ter  secretarie van het waterschap Vijl -
: lo. het verhoog''"  en verzwaren van den 

zeedijk tusschen Zurich en , steen 38 a 35, over  eene lengte 
van 626.5 51., met het aanleggen van oen bonoden-rijweg en draineer-
werk en het daarnevens, op twee plaatsen, ter  vervanging van paalwerk, 
aanleggen van 7 . steenglooiing; 2o. hot verinnigen en verzwaren 
van den zeedijk tusschen Zurich en . steen 36 a 32. over  eene 
lengte van 571.5  , mot hot aanloggen van 657.5 51. rijweg. 474 51. 
draineerwork en, ter  vervanging van paalwerk, het aanleggen van 251.4 

 steenglooiiug. 
 door  don architect J. Winters .lz.: het. af breken 

van een bestaand hok en hot bouwen van eene zomerstalling voor  14 
kooien en 12 paarden, aan den Oudehiltdij k onder  St.-Jacobiparochio. 

 (gom. , bij  A. i hot bouwen van 
eene tuinmanswoning met schuur. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: de levering 
van: 1800 dozijn groote vergulde loodsmansknoo|»on; 1200 dozijn kleine 
idem idem; 1650 stuks vergulde [lettookens voor  hot loods po i-soneel. 

 . te 12 uren, door  don architect A. . Froom, te Arnhem, 
in het s do Beurs: het bouwen van een heerenhuis op de -
ceelen, kadastraal bekend gemeen to Groningen, sectio  2241,2242, 
2243 en 3063, aan den n weg. Bestek ligt in hot kofliehuis e 
Beurs. Aanw. 7 , te 2 uren. 

 O
, te 11 uren, ten gemeentehuize van : 

de levering van 1250 stère grove gewasschen riviergrint . . bij  den 
gemeenteopzichtor  Wesselius, te . 

, te 12 uren, door  het prov. best.: het beplanten van den 
weg bezuiden het kanaal Winsc bote d ion. , bij  den 
hoofdingenieur  en den ingenieur  en don opzichter  C. Wind, allen te 
Groningen. 

 te 12 oren, door  het ministerie van waterstaat enz., aanbel, 
gebouw van bet prov. best.: het bouwen van wachterswoningen hij  de 

g en bij  de g op hot A[ieldonrnscho kanaal, 
in 2 perceelen. g voor  elk perceel f 2500. 

 tc 12 uren. door  den dijkstool van het polderdistrict 
Arnheuische-iri-Velpscbe-Broek, in hot Gemeentehuis: het bezinken, 
bestoeten en onder  prol iel herstellen van den Brnekdij k iu de gemeente 
Arnhem. Aanw. 5 Febr., te  uren. Bi . inzenden bij  don secretaris 
A. de , Ensebias-buitensingel, G. 65. te Arnhem, voor  11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth : het leveren van Fngol-
sche eu Australische gaskolen, ten dienste van do geineentegasfabriek. 

 te :i uien. door  de commissie voor  do gomoentegasfabrick 
en waterleiding, ton raadhuize: de levering van 50 stuks lantarenpalen 
en 20 stuks lantarens. 

 te 5 uren. door  burg. eu weth.: de verbouw van do 
School voor  openbaar  lager  onderwijs aan do h aat. en het bou-
wen van een huis voor  hot hoofd dier  school. Aanw. dooi- den gemeente-
architect. 7 Febr. 

Nieuw*  herland . te U uren. door  burg. eu weth.: lo. hot 
bouwen van eene ondeiwijzerswoning, niet bijlevering ran materialen: 
2o, bet veranderen der  onderwijzers woning tot handwerksschool voor 
meisjes, lui. bij  den bouwkundige A. den Boor, te n ad. . 

 te 10 uren. door  burg. en weth. van Uarradeel: het 
verven van de school voor  openbaar  lager  onderwijs te Jorwerd. 

 te l()l  2 uren. door  burg. eu weth..'in het schoolgebouw: 
de levering van de benoodigde schoolbanken voor  Warnsveld eu Vier-
akker. lui. bij  den architect .!. litervvij k W/„ , te Zutfen. Aanw, te 
0'/s uren. 

 te  uren. iu de Nieuwe Stadsherberg: het bouwen van 
oen stal eu koetsbuis. op ecu terrein bij  de Vochtbrug te Zwolle, . 
bij  de architecten \V. \'  F (' . aldaar. Aanw. 5 Febr., to  uren. 

 te 11 uren. door  bot dijkshestuur  van het waterschap 
- en aanhoorige zeedijken, ten waterschapslniize: 

lo. het verhoogeii en verzwaren van een gedeelte zeedijk, lang 242 8 
51. tusschen de in 1878 en '82 verhoogde gedeelten ten zuiden van 
Stavoren, met het daartegen leggen van eene steenglooiing tor  vervan-
ging van paalwerk, en hot opruimen eu weder  zetten van het hoofd op 
hot noordeindo van deze stoonglooiing, in l perceel: b. het leveren van 
1050 last brik . in 21 |tereoelon, ieder  van 50 last; r. het leveren van 
13(0 last zuilenbazalt, in l perceel: — 2o.». het verhongen en verzwaren 
van een gedeelte zeedijk, lang 175 51., tusschen het in 1S82 verhoogde 
gedeelte en het hek, scheidende de waterschappen -
phaort-en aanhoorige zeedijken en Wijmbritseradoels ca. contributie-
zeedijken, ten noorden van Staveren, met het reconstnioeron dor  tegen 
dien dijk liggende stoonglooiing. cn hot maken van oen steenen hoofd, 
lang 55 51.. ter  vervanging van het bestaande paalhoofd, in 1 perceel; 
b. het leveren van 600 last brik , in 12 perc, elk van 50 last; r. het 
leveren van 850 last zuilenbazalt. in 1 perc: f/. het leveren van 12 51* 
grint , in 1 perc; — 3o. het vorhoogen en verzwaren van een gedeelte 
zeedijk, tang 1140 51., tusschen don Fenuedijk en het noordcindc van 
hot boven lo. omschreven gedeelte zeedijk, in 1 perc.; —4o. a. het ver-
richten van eenige gewooN-onderhoiulswerkon aan de zeeweringen van 
het waterschap, tusschen het f bezuiden Stavoren en het 
scheidhek van Wonseradeels Zuiderzoedijken, benoorden Workuin , in l 
perc: b. het leveren van 50 last brik , in 1 perc: —5o. het leveren van 
60 3 grint voor  de rijwegen, in l perc: — 6o. het leveren van 50 last 
bri k voor  reserve, iu 1 perc. Aanw. 8 Febr,, te 11 uren. 

 , to  uren. door  de directie der  zeesluis te Staveren, op 
het waterschapshuis van llemehinier-Oidepbaert- en aanhoorige zeedij-
ken: hot maken van een paar  nieuwe houten buiteiivloeddeuren in de 
zeesluis, met de levering der  materialen, in 1 peec. . bij  don opzich-
ter  Jongsma. aan de zeesluis voornoemd. 

 te 21 uren. door  burg. on weth.: hel maken van 
eene vaste brug over  do Buitensingelgracht, tusschen liet Tulpplein en 
do Wees|»erzijde. . op hot bureau van don stadsarchitect, raadhuis, 
kamer no, . 

 te 11 uren, door  het ministerie van financiën: hot onder-
houden van- en hot doen van eenige herstellingen aan do gehouwen 
der invoerrechten en aecijnseii te l van 1 Jan. '83 tot 3 t 
'86. . bij  den prov. inspecteur  on den bouwkundige voor  de -
gebouwon, te e en don hoofdopzichter . Fokkens, te Zwolle. 
Aanw. 6 Febr., te 12 uren. 

 te 11 men, door  den eerstaanwezend ingenieur, in t f 
van : lo. het maken van welputten bij  do kazerne o e 
Stallen"  te Breda. g J ; 2o. het bouwen van eene borgloods 
op de Galdorsche , bij  Breda. g J' 2200. . op hot bureau 
van den oorstuiuw. ingenieur. Biljetten inzenden 12 Febr., vóór 3 uren, 
op genoemd bureau. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener 
brugwachtoixwoning te , met bijlevering tier  materialen. 

t t r e e h t . te 2 uren, door  de maatschappij  tot oxpl. van Staatsspoor-
wegen, aan hot centraalbureau: lo. Bestek nn. 853, het leggen der 
tweede spoorbaan tusschen hot station l en het aansluitings-
punt der -wegen van a naar  Zwaluwe en naar l 
nabij  Breda; het wijzigen van sporen en wissels op de stations Ft ten— 

r en , met inbegrip van hot leveren en verwerken van 
ballast en het verrichten van daarmee in-ver  band-staande werken, ten 
behoeve van den spoorweg ; 2o. Bestek , het 
leveren van eikenhouten dwarsliggers en van eikenhout voor  een half 
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Engelsch wissel, ten behoeve van ilen spoorweg , in 4 
perc.: .'in. Bestek AF, de levering van stalen spoorstaven, stalen laseh-
en eiudplaten, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veeringen, 
ten hehoeve van het tweede spnor  tussi'hen l en Breda, in .'1 
perc Uil. bij  den sectie-ingenieur  C. W. P. . te . 

 te 2 uren, donr  den burgemeester: het verbouwen van 
liet ziekenhuis voor  verpleging van besmettelijke zieken aan de . 
ningiunek Biljetten inzenden 12 Febr.. vóór 12 uien, op het ge-
meentehuis. 

'  12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken en leveren van 2011 tong-
bewegingen voor  spoorwissela. g ƒ 22,000; 2o. het leveren en 
carhnniseereu van eikenhout voor  200 wissels en 400 dwarsliggers, in 2 ' 
pere. : perc. 1. /'54,000, perc. 2, /'4800; So. het leveren van | 
25.000 eiken dwarsliggers. g ƒ 78  4o. het leveren van 125.200 
grenenhouten dwarsliggers. g ƒ 200,000. lid. op het. bureau der 
spoorwegen, te 's-llage. 

 te 4 uren. door  burg. en weth. van t : 
het onder-proliel.brengen, liet bevloeren en hegrinten van den -
vveg onder . strekkende van den g af tot den 
Oinlcluldtdijk , ter  lengte van 1005 Jl. Aanw. te 10 uren. samenkomst
in liet logement e . 

Joure 's avonds 8 uren, bij  W. .1. : hel afbreken cn 
weili'iophouwen vai n woon- en winkelhuis te Joure. . hij  den 
architect .1. Cats, bestek en teekeningen liggen in het hotel-Cats. 
Aanw. 8 Febr.. te 11 uren. 

 door  de directie der  N'ederl. : het | 
versterken vim den gegoten-ijzeren bovenbouw van 3 bruggen in het 
gemeenschappelijk gedeelte weg tusschen Arnhem en Velperbroek-aan-
sluiting. Aanw. 5 Febr., te 12 uren, beginnende bij  de brug over  de 
Velpoi-steenstraat. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: lo.de levering van 
75.000 sinks grèskeien > » van 0 idem idem  2o. idem van 
2(52 . hardsteenon trottoirbanden; :lo. bet vernieuwen van het boven-
dek der  brug over  de Aa buiten den Orthcuuitgung: 4o. het gedeeltelijk 
sloepen van den kruittore u no. 2 aan den Xoonlwal en bet slechten 
van de daarboven en omgelegen aardewerken. Te verwerken grond 
ongeveer  500 J , al'  te breken metselwerk ongeveer  250 . . bij 
den genieentearchitect .1. . N'uhhe, aldaar. Aanw. S Febr., no. 3 té 
10 men en uo. 4 te 10'/2 uren. 

/u i len le 2 uren. aan bet bureau van den sertieiugenieur . .1. van 
: bestek C. bel doen van eenige herstellingen aan de doorlaathrng 

bij  kilnineterpaal 22.405, tusschen l.oebeiu en . Aanw. 8 Febr.. 
te 2 uren. 

 te 1 uur, door  burg. eu weth.: de levering van gegoten-
ijzeren buizen, hulpstukken enz. ten dienste der  gemeentegasl'abriek. 

 le 1 door  huig. eu weth.: de levering van 200 stuks 
koperen lantarens en 100 stuks ijzeren lantarendragers. 

 le 1 uur. door  het prov. best.: het maken van 
een kanaal uit de Smalle Eestorzainling over  Opeindeen door  de l.eijen 
tot il l het llerglllilerineer , met hijbehooronde kunstwerken, le gedeelte. 

. hij  den hoofdingenieur  van den'provincialen waterstaat te . 
Aanw.  Febr., te 9 ,2 uren. 

k , le  uren, door  burg. en weth.: de uitbreidin g 
van de gemeenteschool. Aanw. 12 Febr.. te 2 uren. 

 door  bet ilijkshest. van bet waterschap Zeven-Grietenijen-
. ter  secretarie van het waterschap: het verhangen en 

verzwaren van den zeedijk, vim den Wcsterdijk tot aan bet hek op 
Zandvoordernoek, over  de lengte van 2007 . g ƒ 42.S1S. 

, te 12 uren. door  het ministerie van koloniën: de levering 
van: lo. Bestek no. 40, ijzerwerk voor  perronoverdekkingen, luifels, 
goederen- en locomotievenloodsen: So. Bestek no. 47, den metalen 
Bovenbouw voor  7 bruggen: So. bestek no. 48, 4 draaischijven van 12 

. middellijn , alles ten behoeve der  Staatsspoorwegen op Java; 4o. 
Bestek no. 2, S  draaischijven, bestemd voor  bet havenemplacement te 
Tandjoug-Priok. 

, te 1 uur, door  het ministerie van justitie: lo. het houwen 
val. eene cellulaire gevangenis nabij . g ƒ 527.0110; 2o. 
het bouwen van eene cellulaire gevangenis te Breda. g ƒ 575,187. 

. bij  den ingenieur-architect W. C. , te . Aanw. 
resp. 14 en 15 Febr. 

r r r l i i . te 2 uren, door  de maatschappij  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: lo. Bestek no. S55, het maken 
van S wacbterswoningen met stalgebouwtjes, een op het station Baren-
drecht, een tusschen Willemsdorp en t bij . 26.237 en een 
tusschen Breda en l.angeweg bij , 3 795, ten behoeve van den 
spoorweg . . bij  den sectieingeniour  Jhr . W. , 
te . Aanw. 12 Febr., te 10 uren; 2o. bestek no 350, het 
maken van eene overdekking der  laadplaats on het station Enschedé. 

. bij  den sectieingenieur . J. van , te Zutfcn. Aanw. 13 Febr., 
te 1 uur. 

 (Zeel.), te 2 uren, door  burg. en weth., bij  J. l'oppc: 
het bouwen van eene onderwijzersvvoniug met raadzaal enz., en van 
een schoolgebouw, met bijlcverin g der  schoolmcubelen. . bij  den 
burgemeester. Aanw. 13 l'ebr., te 2 uren. 

 te 2 uren. door  het ministerie van waterst, aan het gebouw 
van bet prov. best.: het houwen van eene steenen schutsluis in de 

k bij  de e lloofdvaart, ter  vervanging van de bestaande 
, gemeente Smilde, en daarmee in-verband-staande wer-

ken. Aanw. 13 Febr., te 1 uur. g /'  48,060. 

 te i l uren, doorliet ministerie van waterst.: het verrichten 
van graaf- en baggerwerk tot verruimin g van de e , langs 
den linkeroever  van die rivier , tusschen de kilometerraaien 126 en 128, 
onder  de gemeente . Aanw. 14 Febr. g ƒ 104,000. 

. te 11 uren door  het ministerie van watei-staat enz.: het 
bouwen van eene schutsluis aan het benedeneinde van , ten 

dienste van de grnndberging op de , voor  de verbetering van 
den waterweg langs m naar  zee. Aanw. 10 en 17 Febr 

g ƒ 1311,000. ' 
 te 1 uur, door  burg. en weth.: bet maken, leveren 

en stellen van den bovenbouw der  vaste bruggen in de nieuwe toegangs-
wegen bij  di' . aldaar. . aan het Timmerhuis. 
Aanw. 13 Febr.. te 11 uren. 

Arnhem , te 2 uren. ten kantori '  dei' geineentegasfahriek : dc levering 
van 7.20U.OOO . e gaskolen. 

 , te 3 uren, door  bet best. van den grintweg Ouddorp. 
Soiniuelsilijk en andere besturen, ter  secretarie: de levering van 1395 
Jl-1 grove onderhoudsgi-int. 

Zwel , e 12 uren. door  het pi-ov. best.: bet éénjarig lerhoud 
van het le, 2e en 3e perceel der  provinciale grintwegen in  iverijsel, 
van l i '83—80 Apri l '84. . bij  den ingenieur  A. g , te 
Zwolle en bij  de betrokken opzichters. 

 le  uur, door  hel ministerie van justitie: hot verrichten 
van vernieuwingen eu herstellingen aan- eu het onderhouden ged. '83, 
'84 en '85 van: de rechtsgeboiivven te Amsterdam, , , 

, Zierikzee, 's-llertogenbosch. Breda, Eindhoven, t 
en li mond: de gevangenissen te Amsterdam. , Alkmaar . 

. . Zierikzee, 's-llcrtogcnhosch, llreda, t en 
. . hij  den iegenieur-arebiteet voor  de gevangenissen en 

rechtsgebouwen, .1. F. , te 's-llage eu hij  de betrokken op-
zichters. Aanw. resp. 14, 15 en 16 Febr. 

. le 1 uur, door  bet ministerie van justitie: de levering van 
bout. metselsteeiien, metsel- en pleisterspeciëu, pannen, tegels, verf-
waren, glas en gei u aan de gevangenissen te , 
nabij , le , te , te Alkmaar , en aan de -
gestichteu Ommerschans en Veenhuizen. . bij  den ingenieur-architect 
voor  de gevangenissen en rechtsgebouwen. .1. i' . , te . 

 le l ' / s uren, ten kantore van den directeur  der  gasfa-
briek: de levering van 12,500 . e gaskolen en 200 . 
Sehotsche Pirnie gaskolen. 

 te 12 uren. door  de directie der . ï zeron-spoorweg-
maatschappij: de levering van 450 * bewerkte en 14 ' onbewerkte 
witte zandsteen, of daarmede overeenkomende gebouwen steen, ten 
behoeve van bet te maken administratiegebouw aan bet , 
aldaar. . op bet bureau van den ingenieur-chef afdeeling Weg eu 
Werken. 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz.: bet 
maken van nnruialiseeriugswerken in de , tusschen de 
kilometerraaien 116 en 11". onder  de gemeenten t enPapen-
drecht. Aanw. 21 Febr. g ƒ 31,350. 

 te 12 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der  Staatsspoorwegen: bet maken van gebouwen en andere 
werken op de balten Woudenberg en Veenendaal en het station . 

. bij  den hoofdingenieur  te Arnhem en den sectioiugenieur  te . 
Aanw. 26 en 28 Febr., te 11 uren, aanvangende te . g 
ƒ 160,700. 

ƒ 32724.50 ƒ8928.60 ƒ 35650.90 

A F L O O

 20 Jan.: de levering van de 
huizen en hulpstukken voor  de waterleiding te 
Qouda: buizen hulpst. totaal 
11, . Oving Jr.. 

, voor 
Friedrich-Wil -

, 
11. E. Oving Jr.. 

, voor 
idem 30222.75 2725.80 23948.55 

 S. Stokvis &  Zn., 
, 26932.75 2655.— 29587.75 

Société des Con-
duites d'eau, . 26808.41 2466.20 29274.61 

Van d. Berg &  Co., 
Amsterdam, 26570.— 2655.— 29225.— 

a en Chabot, 
, 25799.81 2985.40 28785.21 

. A. , 
Amsterdam, 26247.25 2478.— 28725.25 
. E. Oving Jr.. 

. 25521.55 2950.— 28471.55 
. . Oving Jr., 

, 25521.55 2572.40 280:13.95 
 1 biljet van onwaarde. 
Op 31 Jan. aan den minsten insein', gegund. 

 20 Jan.: het verhouwen der 
school te ; ingek. 6 bilj. , als: 

E. Berkenbosch, 
. , 

J. . 
. S. , 

Qebr. , 
Zwarte \- N'usman, 
.1. .1. Walker, 
gegund, 

's-llagr , 26 Jan.: 

t idem 2485 
idem » 245<> 
idem 2424 

1 idem » 2:170 
1 idem 2343 
1 idem 2320 
» idem 2284 

het verrichten van eenige 
bei-stellingen aan het r  te llur -
lingen, van  Jan. '83 tot 31 t '86: ingek. 
3 bilj. . als: 
, Strak, te Ballingen, ƒ 1477 

G. S. Spoelstra, » idem » 1175 
C.ebr. v. d. , » idem » 1048 

 26 Jan.: bet bouwen val
huis inet smederij  voor . van Olm, onder  be-
heer  van den architect O. Nijhuis; ingek. 12 
bilj  . als: 

. v. d. . te 
li . Schuur. » 

2o, van de verdere gemeentegebouwen, sluis 
bruggen enz.; ingek. 3 bilj. , als: 

. , te jieppel, f 2778 
. Worst, » idem '» 2733 
. , » idem » 2067 

 27 Jan.: bet bouwen van eene boer-
derij  voor  C. Albania, onder  beheer  van den 
architect ,1. van ; ingek. 8 blij. . 

ƒ 

Groningen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

. , te' . ƒ 2400 
S. de Zee, » Tzuuuiiaruin , -» 2182 

. , » idem » 2175 
F. '  » Berlikum, » 2069 
P. Nijdam,  Tzuiuuiaruin . » 2018 

. v. , » , » 1844 
 24 Jan.: de levering van maga-

zijnsgoederen aan de geineentegasfahri'k: 
Perc. , getrokken-ijzeren pijpen, lifting s enz.: 

W. .1. Stokvis, te Amsterdam, ƒ  Oebr. 
. te . /'  602.06. li . S. 

Stokvis it Zn., te , / 653
Perc. 2, smoe-en plaatijzer: Oebr. , 

te . /'  167.99, A. v. , 
aldaar, ƒ 179. 

Perc. 3. gietijzer: Boddaert en Co.. te -
burg, ƒ 205. Oebr. Van Einden, te Oosterhout. 
/ 235. 

Perc. 4, glas: Qebr. Boudewijosi-, te -
burg, /'  109  Wed. J. A. v. Néderveen. aldaar. 
f 131.75, A. . , te Ede, ƒ 138. 

Perc.  kalk enz.: Qebr. JSoudovvijnse, te 
. /'  236.31. 

Perc. 6, verfwaren : . A. Brakman, te -
delburg. ƒ 115.70. . J. Backenberg, aldaar, 
/' 122.50 

Perc. 7, borstelwerk: G. . C J. Fredenks, 
e , ƒ 85.35, W. .1. Tismeer, aldaar 

ƒ 87.44. 
Perc. 8. diversen: B. A. Fokker, tc , 

ƒ 69.15. W. .1. Tismeer, aldaar, f 126. 
 25 Jan.: het maken van werken tot 

verdediging van den oever  van den calamiteusen 
polder  Nieuwe-Neuzcn minste insein-, was P. 1 
A. van de Velde, te Neuzen, voor  /'  16,990. 

 25 Jan.: het bouwen van 3 
woonhuizen, onder  beheer  van den architect C. 
A. Bomhacb Cz : j 

- Uilenburger- -
gracht straat oen 

, ƒ 12  /'  71  / 0640 
G .1. Grijpink , 10.500 ' 8000 7200 
G. Woud, 9,999 8880 7770 

. .1. de . 9,546 6618 6320 
, 9,600 6600 7000 

. C. . 9,200 8300 7800 
A. Aaldcrs. 9  8200 7700 
llikke , 8.730 7721 7410 
.1. Post, 8,500 5860 59110 

. Struis, 8,460 5940 5800 
, 8,2!)5 5825 5709 

A. C. , 7,780 7091 0702 
. J. en G. -
driksman, 7,300 5900 0576 

. Zeeman. 7,089 5079 6800 
J. A . 6,917 5550 5127 
A. Prent, 5,700 4500 0576 
Bremer, 4,697.60 4367.80 4000 
Bern. , 5675 3895 

: Van lieerde, ƒ 26,140; A. Paans. 
ƒ 26  Jl. Naman, /'

 , 25 Jan.: het maken eener  bin-
nenpui, winkelkasten, toonbanken, kamer, enz., 
voor  Wed. , onder  beheer  van de archi-
tecten . & . ; ingek.  bilj , als: 

. J. v. d. Nap, tc Groningen, ƒ 3017 
. v. d. Nap, » idem » 2709 
. J. , » idem » 2659 

T. Y. Jelsma, » idem » 2538 
G. P. v. Erp, » idem » 2497 

G. . . 
J. . . 

n Wagenaai 
. . 

A. Steendain, 
. v. d. Nap, 

^  & a . 
. S. . 

.1. G. Fikker . 
C. Sap, 
gegund. 

iïovendien 2 biljetten van onwaard-
 27 

school le soort 
16 bilj. . als: 
.1. .1. , 

 urns, 
e Vos. 

boenders. 
, 

/ 7673 

 7198 
» 6973 
» 692". 
 6847 
,. 6774 
» 65:16 
» 6479 
» 8465 
» 6325 
.. 5990 

als: 
. Winters, ƒ 13-229 
. e Jr., » 12.387 
. .lalviug en . Smallenhroek. » 11,591 
. de Vries. » 11,283 

G, v. d. Grampol. » 11.243 
. Neisingb, » 11,182 
. B. Wieling, » 11.096 

 luren Winters, » 11,057 
Woensel, 29 Jan.: lo. het vernieuwen en 

vergrooten der  bestaande school op bet gehucht 
Acht, onder  beheer  van den architect A. Bo-
gaerls: ingek. 4 bilj. , als: 

. Eliéns, 'te Woensel, ƒ 4180 
Jos. , » Eindhoven. » 3930 

,  -zeuians, » idem » 3845 
Woensel. » 3410 

en: ingek. 6 bilj. , als: 
Eindhoven, 

idem 
Sprang, 
idem 
idem 
idem 

f 550 
'» 404.04 
.. 369 
» 363 
» 347.50 
» 270 

Jan.: het verhouwen van de 
urn het Nikolaaskerkhof; ingek. 

.1. 
' 

J. 
.  Zlltphon. 

te Utrecht, /' 38.585 
idem » 38.444 
idem  88,489 

1 idem  38.233 
idem  37,800 
idem » 37,000 
idem  37.1 WO 
idem  86,940 

>» idem  86,200 
t idem  86,989 

idem 
 35.785 o idem .» 35.432 

idem  35.140 
,  34.073.30 

1 Utrecht. » 84J394 
A idem  33.850 

. J. v. . 
A. .1. v. . 

. Jl. de , 
C. , 

. G. Frijlink , 
W. A. G. Jansen. 

. Vermeer, 
. , Struickeii, 

.1. A. v. Slraaten 

.1. G. v. Vloten, 
gegund. 

 27.bin.: hel onderhoud van straat-
en grintwegen, berin- en «'verwerken: ingek. 
7 bilj. , als: 
C. . 

. Verlaan &  Zn., 
G. Sol. 
.1. t Jr., 

. Vens. 

. Bonman. 

. , 
nog niet gegund 
begroeting 

 27 

te , 
1 Zaandam. 
 idem 

1 idem 
1 idem 
» , 
» , 

/' 10,815 ; 
 9.900 

» 9.500 
» 9.400 
 9.269 

» 7.999 
» 7,899 

. Jlutsaars. 
2o. de scht 

C. v. , 
,1. . 
W. Nieuwenhuize 
P. Eliéns, 

. . 
.1. Jlutsaars, 

Utrecht , 30 Jan.: Bestek no. 351. het ver-
broeden van het emplacement, bet uitbreiden en 
wijzigen van sporen en wissels en bet verrichten 
van eenige andere werkzaamheden ten behoeve 
van de uitbreidin g van het station Breda: ingek. 
12 bilj. , als: 
c. . te , j 97.400 
.1. , » . 

. Vlasuian, » Amsterdam, 
A. S. Schaafsma, » , 
P. , .> Valkeuswaard, 
.1. Sciiaafsnia Az., » . 
Th . Verhoeven. » , 
.1. Billen, » Grave, 
.1. Jl. Gruijters . » Orten, 
J  Verhoeven. » Prinsenhage, 
G. G . , 
W. F. Weners,  Tilburg , 

2o. Bestek no. 352, het opruimen van het be-
staande gedeelte van bid voormalig hulpstation 
en het maken van een gebouw tot woningen 
voor  vier  beambten op het station Vlissingen: 
ingek 5 bilj. , als: 
P. r  ,t Zn.. te g 

! A. , » 's-llage, 
C. A. Goetbals. » g 
W. v. Uiji '  t Zonen. » idem 
J. W. le'Clercq. » Vlissingen. 

So. lïesti'k no. 354, bet maken van een 
d 'urlaatbru g in den Seedoornpolder  en bet uit-
voeren van daarmede in-verband-staande we- ken, 
ten behoeve van den spoorweg van Zwolle naar 

93.000 
1. 86,940 
 S0.300 

» 85,776 
» 85,240 
» 79,500 
» 77,300 
 75.770 

» 75.269 
-  73.250 
 72,700 

f 11.375 
'» 11259 
» 10.980 
» 10,897 

9,130 

/' 34,722 
> 32,739 

,> 29.888 
» 29,869 
» 29.678 

aan de ge-

» 235.— 
» 485.85 

» 318.— 
» 165 — 

220.84 
 694.20 

ƒ 10,600 
Jan : het bouwen eener  vill a 

aan den Utrechtscben straatweg te Arnhem, 
ouder  beheer  van de architecten Van Gendt & 
Nieraad; ingek. 5 bilj. , als: 
B. E. , te Arnhem, 

. v. d. Sand. > idem 
j . v. . te Oosterbeek 

en W. Wissink. » idem 
G. , » idem 
Qebr. Van , » idem 
gegund aan Qebr. Van . 

 27 Jan.: de leverin; 
meente van: 
.1. . Vreeburg, , vurenbout. ƒ 864-27i/) 

idem grenenhout, » 312.98 
idem eikenhout, » 517.89 
idem Wyburger 

planken, le perc. 
Vreeburg, Zoeterwoude, iepenbout, 
Van , , Wyburger 

planken, 2e perc. 
e , llazei-swoude, koldei-s, 

V. d. . , klein ijzerwerk, 
Fontein. , metsellnaterialen. 
Oebr. e , , metsel-

steen, » 870.-
C. V. Visser, , verfwaren, » 416.— 
Fontein, , bezems en boenders, » 170.96 
Jl. l .t Zn., , kolk-

roosters,  77.70 
 27 Jan.: bet onderhoud ged.'83, lo. 

van de schoolgebouwen met meubelen; ingek. 
4 bilj. , als: 
G. ten Oever, te , ƒ 1895 
Jelle Beiier, » idem » 1535 

. , » idem » 1479 
. Worst, » idem » 1283 

Almeloo; ingek.  bilj. , als 
Zutl'en, 
Zwolle. 

n , 
llarliugeii . 
Zwolle, 

f 15,700 
'» 14.645 
» 13.917 
» 13,870 
» 12,876 

. Bleek. 
. bruins. 

.1. Schuurman, 
A. S. Schaafsma 

. , 
 30 Jan.: lo. bet bouwen van 

3 scholen met woningen: 
Pai-adepl. t a 

C. , Vlissingen, / 89.005 ƒ.38,899 
('. Jleijers. 's-llage, 75,809 33,869 
P. Wiizand. Al loo, 83.490 / l 19,900 
W. v. o it Co., Jlid-

delhurg, 81.497 
Weinekes. , 81.630 111,979 
A. . 's-llage, 78,140 34,508 111,6*8 
A. v. . Zevenbergen, 114,000 

. , , 78.943 35,873 
Begroeting 80,000 34,0(10 

2o, het onderbond; ingek. 4 bilj. , als: 
pere. 1, . Wijshek, 

idem 
idem 
idem 

 5, idem 
 30 Jan.: het 

ophouwen van 

1, . 
2, 
3, 
4, 

ƒ 285 
» 800 
» 150 
» 1440 
» 450 

;ifbreken en het 
ikbuis, iu de Veulsgang te een pakhui 

Groningen, onder  beheer  van de architecten 
. & . : ingek. 8 bilj. . als: 

B. Schuur, te Groningen, ƒ 3700 
.1. , » idem » 3688 
T. Y. Jelsma, » idem » 3648 

. . » idem » 3489 

. J. , » idem » 3479 

. lansen, » idem » 3443 

. , » idem » 3129 
E. , » idem » 3125 
gegund. 
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Olat , 30 Jan.: lo. het schoolgebouw te Wel-
sum; ingek.  bilj. , als: 
Averdijk , ' te Wijhe, / 12.000 

. » ,  12,888 
Westerink,  Ene, » 11,875 

,  Blesso, » 11,800 
, „ . » 11
, „  Terwolde. » 10,700 

2o. ile mcubclc 
Beltman, 
Westerink, 
Avenlijk , 

, 

ingek. 4 bilj, , als: 
te Olst, 

 Ene, 
» Wijhe. 

. 

3n. bet schoolgebouw te Wezepe; 
2 bilj. , als: 
Avenlijk . te Wijhe. 
Van /alk. » Cohnschate, 

ƒ 18110 
. 1610 

 lotto 

 1533 

ingekomen
/' 8100 
> 7452 

4o. de meubelen; ingek. 3 bilj. , als: 
Vai: Zalk, te ("olmsebate. ƒ 1024 
Beltman.  Olst, ., 1420 
Avenlijk . ,. Wijhe, » 1300 

5o. brug te Wezepe; ingek. 2 bilj. , als: 
Avenlijk , te Wijhe, ƒ 035 

, » Wezepe, » 010 
 30 Jan.: bet af lurken en weiler-

oiil wen van twee wiukellniizen aan de (inmte 
, onder  beheer  van de architecten üicsing 

Semuielink: ingek. ti bilj. . als: 
N. v. Eek. te Nijmegen 
P. n ,t- Co..  idem 

 klem 
» Arnhem, 
 Nijmegen. 

"  idem 

Abraham Bakker. ƒ 3800 
A. Bootte, i 3050 
C. v. , ,, «750 

 31 Jan.: het wijzigen van den water 
afvoer  van de sponrwegviaiiitet binnen Botter 
dam; ingek. 5 bilj. , als: 
(i. de Groot, (e . 
.1. v. d. Vlugt Jr., a idem 

. . » , 
P. A. A. v. , üottelilam. 
. Sjerp, ii idem 
Waalwijk , 31 Jan.: het bouwen van een 

hoerenhuis niet bijlevering van al de materialen 
onder  beheer  van den architect 
hioek. 5 bil|.. als: 

te Waalwijk , 
 idem 
'  idem 

Bosonen, 
 Waalwijk , 

/' 8490 
» 7740 
 7700 

» 7069 
.. 7650 

van e 

ƒ 12.990 
» 12,900 
» 12.440 
» 11.700 

10.767 

/'21.399 
» 16.253 
 16 '04 

» 16,740 
» 15,620 
» 15,247 

J. Penden, 
G. . 
.1. .1. kerkbui l 
A. . 
gegund. 

Vlissingen . 30 Jan.: de gewoun-oiulerhotiils-
werken der  gemeente ged. '8:1: minste insebr. 
waren : 

Perc. 1, verschillende genieeiitegebotiwen. 
kantoren. s enz.: . Weisbek. 
te Vlissingen. voor  f 285. 

Perc. 2, St.-Jakobstoreu, beer- en mestputten 
en eenige werkzaamheden, nl. ilichtzetten der 
sluizen enz.: dezelfde, voor  /' . 

Perc. 3, raadhuis: dezelfde, voor  ƒ 150. 
 4. kaaimuren, beschoeiingen, bruggen 

enz.: dezelfde, voor  ƒ 1440. 
Perc. 5, schoolgebouwen: dezelfde, voor  f460. 

 6, schilderwerk in verschillende onder-
deelen: P. O. s &  A. . . 
tegen onderscheiden eenheidsprijzen. 

Perc. 7 vervoer  van materialen en gereed-
schappen : E. , tegen onderscheiden een-
heidsprijzen. 

 . 31 Jan.: bet vullen en bestraten 
der  sleuven van bet buizennet der  in-aanleg-
zjptdi :li u kwaterl: iihng; ingek 7 bilj  als: 
"  ' te Ovei-schie, /'  0.78 

 s-llage. '» 0.75 
, » 0.74;'/, 

.1 . » 0.67 
' Nieuweiilioorn,  OJAo9 

i 
,1 , 

d. Pas, 
t' . , 

| Jos. v. d. , 
\ Jan v. d. , 
! A. v. n Pz., 

 febr.: de levering van telegraaf 
; materieel ten dii nste van 's s over 'ho 
bezittingen: minste insebr. waren voor: 

ijzeren telegraafpalen. j e Prins 
van Oranje, te , a ƒ 10.62' pér  stuk 

isolatordragers, . . te , ay0 28l" 
per  stuk. 

imkdraad, Firma . u de Jongh, te 
Amsterdam, a /'  0.365 per . 

gietlood, .  Euthoven X' Co. te 's-lhige, 
a ƒ 0.16» . 

papiei'i'iillen . O. , ie Amsterdam, a 
ƒ .091»3 per  ml. 

suhnouiak, Firma . .1. u de Jongh. te 
Amsterdam, a ./'  0.93 per . 

n 1 Febr.: bet maken van eene 
aanlebaau en bet daarin aanleggen van eene 
klinkerbestratiti g aan de zuidzijde van het ver-
biiiililigskanaal . ter  aansluiting van den kunst-
weg langs bet Pruisische kanaal bezuiden Ter-
Apel, lichtin g — , langs het 
Stadskanaal; ingek. 6 bilj. , voor  de sommen van: 
ƒ 3997, / 3580. ƒ 3396,'/'  3391. ƒ 334s en. van 

. van ilei Borg, te Stadskanaal, ƒ 3170. 

VV. Varkevissei 
F. Colsnli. 
P. v. . 
A. Breijs. 
B. de Waenl. 

. Varkevisser, 
C. de Groot. 
Begroeting per * 

 31 Jan lo. de 

0.59 
0.47s 

» 0.65 
stauratic van den 

te Volendam. 
 Edam, 

» idem 
i' Puriiieit'iiile , 
.> idem 
.1 Beets, 
ii . 
» Piirmerenile. 
» Utrecht, 

J 15,300 
 15,280 

» 15.200 
 13,550 
 13.400 

» 12.720 
» 12,490 
.. 12,249 
 12.200 

boni: ingekomen

te Amsterdam, /'  20 786 

turen: ingek. 9 bilj. , als: 
Coruelis Steen. 
J. S. Oosterhoorn, 
J. de . 
.1. de Vries, 
A. Pet, 
J. Nieuwstadt, 
S. ('. v. Soest, 

. v. Sm. 
F. W. v. Vloten. 
gegund. 

2n. de buuw van
bilj. , als; 
.1 t in ,* . W. 

Feneiuaiis. 
C. Steen, 
.1. S. Oosterboorn, 
J. de , 
A. Pet, 
.1. Nieuwstadt, 
J. de Vries, 
S. C. v. Sm»st, 

F. W. v. Vloten, 
gegund. 

Beiden onder  beheer  van den gemeenteari-bi-
tect A. W. . 

 31 Jan.: de verbouwing van de 
openbare lagere school te Wissekerke: ingek. 5 
bilj. , als: 

. . v. d. e 
. ïazelaar, 

a Vitlenilain . 
a , 
ii idem 
i Purmerende, 
i. Beets. 
* Puriiiei-enile. 
i , 
i Edam, 
 utrecht, 

18,91» 
» 18 880 
» 18.740 
> 17,500 
» 17,440 
» 17,290 
» 17,100 
» 16.348 
» 16.300 

ƒ 4249 
i> 4100 

D E O P M E K K E E 
van G 10  1883. 

.
( n i s l r r i l i i m , to 12 uren, door  burg. en weth.: het n van 

eene vaste brag over  ilc Buitensingolgracht, tusschen het Tnlpptein en 
ilc . .  liet bureau van den stadsarchitect, raadhuis, 
kamer no. 101. 

 te 3 uren, < den eerzame Jat*. Yerlare. iu liet 
gemeentehuis: het houwen van een nieuw woonhuis op zijne hofstede 
te Nieuwlaiide. ltd. hij  den architect A. le Clem), te . Aanw. 
te ll) uren. 

(.rollingen, 'savonds 8 uren. door  de architecten . & . , 
hij . ti . , aan het Schuitondiep: het houwen van een huis 
in' de Agricolastraat, met bijlevering der  materialen. u inzenden 
vóór 7 uren. 

 . te 10 uren, door  het bestuur  van den (iroote-
, bij  ll . A. : bet maken van :i afschuttingen niet 

schuiven en ló stuks stuwdamtneu. in de tochten en -dooien van ge-
noemden polder, en het maken van eene schuif in den duiker  in den 
Spieringweg. met daarmee in-verhand-staande werken en de levering 
van alle vereischte bon ws tol . . bij  den opzichter  W. Tuviniiaii . 
te . Aanw. 12 , uitgaande van g te y uren, en van 
het stoomgemaal van den polder  te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: bet bouwen 
en leveren van 2 . met beschieting en mastgestel. vau 20 

. volgens gewijzigde samenstelling. 
H  te 11 uren, door  bet ministerie van financiën: het onder-

houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen 
der  invoerrechten eti accijnsen te l van l Jan. U tot 31 t 
'86. lid . bij  den prov inspecteur  en den bouwkundige voor  ile -
gebouwen. 'te 's-lluge en den hoofdopzichter . . te Zwolle. 

 te 11 uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, in t f 
van : lo. het maken van welputten bij  de kazerne e e 
Stallen"  te . g J 1600; 2o. bet bouwen van eene bergloods 
op de Galdersche , bij . g J'  lid. op het bureau 
van den eerstaanw. ingenieur. n inzenden 12 Febr., vóór , 
op genoemd bureau. 

k o e % v i l le n , te 12 uren. door  buig. en weth.: het bouwen eener 
brugwuehtei-swouing te , met bijloverin g der  materialen. 

 . te 12Qmi, ten raadhuize: hetrioloereii, ophoogeu 
en bestraten van de Verlengde-Vondels trant . 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatss
wegen, aan bet centraalbureau: lo. Bestek no. 353. het leggen dei-
tweede spoorbaan tusschen het station l eti het aansluitings-
punt der  spoorwegen van Breda naar  Zwnluwo en naar l 
nabij  Breda; het wijzigen van sporen en wissels op de stations — 

r en , met inbegrip van het leveren en verwerken van 
ballust en het verrichten van daarmee in-verhand-staande werken, ten 
behoeve van den spoorweg ; 2o. Bestek , het 
leveren van eikenhouten dwarsliggen en van eikenhout voor  een halt' 

h wissel, ten behoeve van den spoorweg - Breda, in 4 
perc: 3o. Bestek . de levering van stalen spool-sta ven. stalen lascli-
en eindplateu, ijzeren haak- eu n en stalen veei'iiigen, 
ten behoeve vai» bet tweede s|mor tusschen l eu Breda, in 'i 
perc. . bij  den sectie-ingenieur  (*. \V. P. . te . 

i te 2 uren. door  den burgemeester: liet verbouwen van 
het ziekenhuis voor  verpleging van besmettelijke zieken aan de -
iiinginiielaan. Biljetten inzenden 12 . vóór 12 uren, op bet ge-
meentehuis. 

 , te 4 uren. door  .1. . Bakker: de verbouwing van bet buis 
wijk  no. : , met bijkomende werken, in de , aldaar. 

. bij  deu architect .1'. O. . Aanw. 12 , te 11 uren. 

l i t l i o . i r n . te 11 uren. in l Wapen vai: Uithoorn: het maken van 
een nieuwen grii.tweg te . gemeente Aalsmeer. . bij  den 
opzichter  .1. van der  Breggen, aldaar. 

a  te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatss >nvegen: lo. liet maken en leveren van 200 tong-
bewegingen voor  s|ioorwissels. g f 22,000 ; 2o. bet leveren en 
carhoniseeren van eikenhout voor  200 wissels en 400 dwarsliggers, in 2 
perc. : perc. 1, /'  54.000. perc. 2,  het leveren van 
25.000 eiken dwarsliggei>. g J' 78.000; 4o. het leveren van 125,200 
grenenhouten dwarsliggers. g ƒ 200,000. . op het bureau der 
spoorwegen, te 's-llage. 

 te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemaga/.ijneii: de levering van verschillende he nood igd bed en, in 
10 perceelen. 

 te 2 uren, door  provisoren van het Oude-en-Nieuwe-gast-
huis: het leveren en maken van eenige ti er-, metsel-, stukadoor-en 
sinidswerken in het krankzinnigengesticht. . hij  den architect . 

, aldaar. Aanw. 12 Febr., te  uren. 
 te 4 uren. door  burg. en weth. van t llildt : 

het oiider-proliel-brengen, het bevloeren en begrinten van den -
weg ouder  St.-.lacohiparochie, strekkende van den g af tot den 
Oudehildtdijk , ter  lengte van 1605 . Aanw. te 10 uren, samenkomst 
in bet logeiuent e . 

 'savonds 8 uren, hij  W. .1. : het, afbreken eu 
v»ederopbouwen van een woon- en winkelhuis te Joure. . hij  den 
architect J. Cats. Bestek en teekeningen liggen in het hotel-Cats. 

 door  de directie der  Nederl. r  weg maatschappij: het 
versterken van den gegoten-ijzeren bovenbouw van li bruggen in bet 
gemeenschappelijk gedeelte weg tusschen Arnhem en Vel per  broek-aan-
sluiting. 

l i t h o o r n , telt kantore van den opzichter  J. van der  Breggen: de 
levering van 300 .\|3 zuivere grint , ten dienste der e droog-
makerij , le bedijking. 

'n , te 10 uren. door  burg. en weth.: lo. de levering van 
75.000 stuks grèskeion en van 38,000 idem idem 1 2 / l l ; 2o. idem van 
262 . hardsteeueii trottoirbanden; 3o. bet vernieuwen van het -
dek der  brug over  de Aa buiten den ; 4o. het gedeeltelijk 
sloopen van den kruittore n no. 2 aan den Noordwal eu bet slechten 
van de daarboven en omgelegen aardewerken. Te verwerken grond 
ongeveer  500 \ af te breken metselwerk ongeveer  250 : t . . bij 
den grmeentearchitect .1. . Nabhe, aldaar. Aanw. 13 , no. 3 te 
10 uren en no. 4 te l0'/ 2 uren. 

 lliiiileloopen), te 11 uren, door  het dijksbest. 
van Wijnihritseradeels ca. contributie-zeedijken: lo. het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk, over  1224 . lengte, ten noorden van den 
in '82 verhoogden dijk of van het scheidbek ten zuiden van Schuilenburg 
en strekkende tot punt 1000; 2o. het maken van eene steenglooiing, 
lang S3.4 , ter  vervanging van paalwerk, ten oosten van de -
kwerumerstuis. tusschen het k en de in '78 gemaakte steen-
glooiing, met het verhoogen en verzwaren van den neven liggend en dijk 
en verdere werkzaamheden; :<o. het leveren van de voor  het werk sub 

 benoodigdo mate».alen. als: ét. 620 last zuilenbuzalt. h. 225 last brik , 
r. 8 : t grint , in verschillende perceelen. lui . bij  den dijk sop/, i ener  O. 

, te Schuilenburg. Aanw. 12 , resp.'te 10 en 12 uren. 
. N , te 12 uree. iti het logement-Van Caspel. door  burg. 

en weth. van : het bouwen van eene school te Ter-Aa. met 
bij  leve ling van schoolmeubelon. materialen, arbeidsloonen, transporten 
enz. . bij  den bouwkundige J. Cubes, te . Aanw. . 
te 12 uren. 

 te 2 uren. aan het bureau van den sectieingenieur . .1. van 
: Bestek C. het doen van eenige hei-stellingen aan de donrlaatbrug 

bij  kilonieterpaal 22.405. tusschen c hem eu . 

 te 11 Uren, door  burg. en weth.: het gedeeltelijk 
vernieuwen dei- koemarkt, in 3 perceelen, als: perc. 1, de noodige be-
strating: |>erc. 2. de levering van 70 stuks gegoten-ijzeren murktpaieu; 
|iere. 3. het mak  van zinkputten, benevens het leveren en leggen van 
krriikeiiaarde n buizen, lui . hij  den gemeentearchitect. 

 te l uur, door  hing. en weth.: de levering van gegoten-
ijzeren buizen, hulpstukken enz., ten dienste der  gemeentegasfabriek. 

 te 1 uur  door  burg. en weth.: de levering van 200 stuks 
koperen lantarens eti 100 stuks ijzeren lantarendragers. 

. te 1 uur, door  het prov. best.: het maken van 
een kanaal uit de Smalle g over- Opeindeen door  de n 
tot iu het Berg ui normeer, met hijhehoorende kunstwerken. e gedeelte, 
lid . hij  den hoofdingenieur  van den provincialen waterstaat te . 
Aanw. 13 , te a uren. 

, te 11 uren, door  huig. eu weth.: de uitbreidin g 
van ile gemeenteschool. Aanw. 12 , te 2 uren. 

 te 12 uren. bij  A. Oosthoek: het bouwen van eene 
woning met he gplaatsen annex, ingericht tot zomer-en-winterverblijf , 
te Charlois. . bij  den bouwkundige if. de , te . 
Aanw. te 10 men. 

 te 12 uren, door  het polderhest. van het 4e en 5e 
Veendistrict onder , ten gemeenteliuize van : het 
graven in deu drooggenuiakteii kavel iu het 5e veendistrict, onder 
Tjalleberd en tïersloot. van eene hoofdvaart, ter  lengte van p. in. 1225 

, en 34 wijken, ter  lengte van p. in. 17.148 . in 1 perceel. . hij 
deu opzichter \ , te Terhand. Aanw. 10 . te 10 uren, bij 
den kastelein .1. , te Tjalleberd. 

 te 1 uur. dooi'  burg. en weth.: de levering van: lo. -
sche- en n va) keien, trottoi r  handen en kantsteenen; 2o. Waal- en 
l.lsel-straatklinkers. 

, te 3 uren, dooi-de stoomvaartmaatschappij  «Nederland", 
iu e e : het maken van de gehouwen en inrichtingen voor 
het etablissement op de e te Amsterdam, met de leverantie 
van alle materialen en arbeidsloonen. lui . bij  den ingenieur  A. . van 
Gendt, aldaar. 

 door  het dijksbest. van het waterschap Zeven-Grietenijen-
en-Stail-Slooteu, ter  secretarie van het waterschap: het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk, van den Westerdijk tot aan het hek op 
Zandvoorderhoek. over  de lengte van 2667 . g ƒ 42.313. 

s n e e k. ten kantore der  gasfabriek: lo. tie levering van 50 koperen 
lantarens: 2o. het leggen van circa 1300 . straatleidingen, met ge-
deeltelijke levering der  henoodigde buizen, en eenige andere werken. 

, bij  den president-kerkvoogd der . gemeente Tj . . 
Bouiua: bet afbreken en wederopbouweii van eene onder  wijzers woning. 
Bestek ligt hij  .1. . aldaar. Aanw. 14 , te l uur. 

 te 11 uren, ten raadhuize : het uitbreken en wederbestraten 
van de havenkade, ter  oppervlakte van 800 : t, waarvan een gedeelte 
met kliukkeieu, overigens Waal- en . 

 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: do levering 
van: lo. Bestek no. 46, ijzerwerk voor , luifels, 
goederen- en locomotievenloijdsen; 2o. Bestek no. 47, den metalen 
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Poppe: 
en van 
hij

bovenbouw voor  7 bruggen; 3n. Bestek no. 48. 4 draaischijven van 12 
. middellijn , alles ten behoeve der  Staatsspoorweg ei] op Java:

Bestek no. 2, 31 draaischijven, bestemd voor- het havenemplaeement tc 
Tandjong-Priok. 

 te 12 uren. door  dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap , hij  li . van de : lo. het maken van het 
gebouw: 2o. het levere  stel] r  werktuigen, henoodigel tot liet 
stichten en  volkomen orde opleveren van een stoomwati'rmoleu met 
2 schepraderen voor  genoemd waterschap, lui . hij  den inirenicur  P. A. 

, tc- Vrijenban. Aanw. 13 Febr., te 12 uren. samenkomst aan 
de sluis aan de . 

 , tc- 12 uren. door  lu-t B. . parochiaal korkhesl. van don 
. Vitus, in het hotel lie lïo/enhooin: het houwen van eene nieuwe 

kerk met sacristie. s'lialkaiucr  cn zangkoor, volgens het ontwerp van 
den architect . .1. . ('irvpcrs . te Amsterdam. . hij  genoemileii 
architect. Aanw. 1». li l en 17 Febr., van 12—3 uren 

, tc  uur. cl  lu-t ministerie van justitie: lo. het houwen 
vai. eene cellulaire gevangenis nabij  's-llage. g ƒ 527.1)1)1): 2o. 
hel bouwen va no cellulaire gevangenis te Breda. g ƒ575,187. 

. bij  den ingenieur-architect W. ('. , e 's-llage. \anw. 
resp. 14 en 15 Febr. 

Utrecht , tc 2 uren, door  de maatschappij  lol evploitatie van 
Staatsspoorwegen,aan het centraalbureau: lo. k  :»£>. bet maken 
van 3 waelilei-swiiningeii nicl slalgcbonwtjes. ccn op lu-t slation lïareu-
di echt, ccn tusschen Willemsdorp en l bij . 26.237 en ecu 
tusschen Breda en l.angeweg hij , 3 7115. ten behoeve van den 
spoorweg Breda. . bij  den sectieingenieur  Jhr . W. , 
te . Aanw. 12 l'ebr.. 'te li l uren: 2n. k  :!.",II . het 
maken van eene overdekking der  laadplaats op hel station Enschedé, 
lal. bij  den secticingenieur . .1. van , te Zullen. Aanw. 1  l'ebr., 
tc 1 uur. 

<.r i  (Zeel.), te 2 uren, dooi- lung, cu weth.. hij  .1. 
bet bouwen van eene onderwijzerswoning met raadzaal enz., 
een schoolgebouw, mol bijlevering der  scliocilnieubelcn. lui . 
burgemeester. Aanw. 13 rebr., te 2 uren. 

 iu hel Tim rbllis : de levering, in i perceel, van 23 
partijen iepenhouten briigstrnnkcn . voor  rijvncriugi-n . te za bevattende 
4205 stnks. 

A » » C I I , te 2 uren. door  het ministerie van waters!., aan netgebouw 
van bet prov. best.: bet houwen van eene steenen schutsluis in de 

k bij  do Urentschc llonfjvaart . ter  vervanging van de bestaande 
. gemeente Siuildc, en daarmee in-verhaiid-stuande wer-

ken. Aanw. 13 l'ebr.. tc 1 uur. g /'48,()fi(l. 
 '11

 te il uren, doorliet ininisteric van waterst.: het verrichten 
van graat- cn baggcrwerk tot verruimin g van dc e , langs 
Jen linkeroever  van die rivier  liisschen de kilnmctcrrauici i 121! cn 128, 
onder  de ge 'Ulo . Aanw. 14 l'ebr. g f 104.000. 

' H . te 11 uren door  bet ininisteric van waterstaat enz.: bet 
houwen van eene schutsluis aan het benedeneinde van , ten 
dienste van de grond berging op de , voor  dc verbetering van 
den waterweg langs m naar  zee. Aanw. 17 l'ebr. " 
/ 13fl.00fl. 

l l ei dam . te 1 uur. door  burg. en weth.: het maken, leveren 
en stellen van den bovenbouw' der  vaste bruggen in dc nieuwe toegangs-
wegen bij  dc . aldaar, lui . aan het Timmerhuis, 
Aanw. 13 Febr.. te 11 uren. 

 tc 1 uur. ten kantore der  gemeentcgasfabriek: het 
amoveeren der  oude- en e plaatse (aan liet ) bouwen 
eener  nieuwe kolcnloods, met inbegrip der  vereisehte materialen, urhcids-
loonen, . ger u enz. Aanw. door  den directeur  van 

4 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: hot bouwen van eene 
ojienbare lagere school en onderwijzei-swoning. e . lui . op het 
raadhuis. Aanw. 17 Febr., tc 12 uren. 

 tc 12 uren: de verbouwing van een huis te l.aag-
Sorien niet de claarhijhelioorenile materialen. . bij  den opzichter  (i. 
B. Gerbmnds, aldaar. Aanw. 15 Febr. 

Arnhem , tc 2 uren. ten kantorederg tegusfabriek: deleverin" 
van 7.200,000 . Engelsche gaskolen. 

l , te 3 uren, door  het best. van den grintweg Ouddorp-
Snmmclsdijk eu andere besturen, ter  secretarie: de levering van 1305 
y[i grove onderbouclsgrint. 

 tc 12 uien. dooi- het prov. best.: het éénjarig onderhoud 
van het le, 2e cn 3e perceel der  provinciale grintwegen iu Overijsel, 
van 1 i '83—30 Apri l '84. . bij  den ingenieur  A. licking , to 
Zwolle en bij  dc betrokken opzichters. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan- en het lerlinuden ged. '83, 
'84 en '85 van: de rechtsgebouwen to Amsterdam, , . 

, Zierikz.ee, 's-llertogeubnscli. Breda, . t 
en : dc gevangenissen te Amsterdam. , Alkmaar . 

. Goes. Zierikzec, 's-llcrtogcnbosch, Breda, t en 
, lui . bij  den irgenicur-arehitect voor  de gevangenissen en 

rechtsgebouwen, .1. F. , te 's llage en bij  de betrokken op-
zichtcis. Aanw. resp. 14, 15 en 16 Febr. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: de levering van 
bout, iiietselsteenen, metsel- en pleisterspeciën, pannen, tegels, verf-
waren, glas <'u gereedschappen aan de gevangenissen te , 
nabij  beiden, te , te , tc Alkmaar , en aan de -
gestichten Ommerschans en Veenhuizeli. lid. bij  den ingeniciir-arclii'tec t 
voor  dc gevangenissen en rechtsgebouwen. .1. . . te . 

 te (i uren, door  .1. C , in e Print van Oranje: 
het maken van een oesterput met bijhehnorende werken, op dc gronden, 
gelegen voor  den zeedijk van den Oortpolder, nabij , gemeente 

. . bij  .1. . , te Wemeliliuge. Aanw. van 11 
2 uren. 

, 24 Febr. 
Zierikzec, te l'/ j  uren, ten kantore van den directeur  der  gasfa-

briek: de levering van 12.500 , laigclsche gaskolen en 200 . 
Schotscho Pirnie gaskolen. 

 door  burg. cn weth. van llennaanlcrailecl: do levenn-
van 800 stère grint , ten dienste der  kunstwegen. 

Amsterdam, tc 12 uren. door  dc directie der  loll. -
nr.iatschappij: dc levering van 150 3 bewerkte cu 14 3 onbewerkte 
witte zandsteen, of daarmede overeenkomende gehouwen steen, ten 
behoeve van het te maken administratiegebouw aan bet k 
aldaar. . op het bureau van den ingenieur-chef afdeeling Weg en' 
Werken. 

 tc 12 uren. aan 's s centraalmagazijii van militair e 
klceding, uitrustin g enz.: dc levering van 1000 lieimians blikken kook-
ketels, cn 2500 kuiiipcmcntsdokcus. 

, tc 3 uren. door  het best. van den r  ca., 
in het raadhuis: lo. het leveren van een horizontaal dircctwcrkendc 
lii'vcl-ci'utriliigaalpompiiiacliiiic . stoomketels enz.: 2o. de gebouwen voor 
de plaatsing van genoemde werktuigen. . hij  den architect .1. Paul, 
tc Zevenhuizen. Aanw. 15 Febr., tc 2 uren. 

 in bel logemunt-Oostcrliout: het afbreken en wederopbou-
wen van eene schuur, aldaar, lui . bij  den architect F. Brouwer, tc 
('orujiun . Aanw. 20 l'ebr.. tc 1 uur. 

. te 10 uren. door  bet best. van den polder  Stein. bij 
Wed. . Blanken: bet maken van ecu gebouw, bestaande uit inaclniie-
eii ketelhuis, cene steenknnlbergplaats cn dc benoodigde aardewerken, 
alles ten dienste van het tc? slichten stoomgemaal van genoemden 

 polder, in 1 perceel. 
, te 12 uren, door  liet ministerie van koloniën : de levering 

van: e perc.. gcgollil gegalvaniseerd plaatijzer: 2e perc. gegalvani-
seerde klinknagels, ringen, lioutschroeven en haken: 3e perc, bascules; 

i 4e . papier  en enveloppen. 
*1

e 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van iiormaliseeriugswerkeu in dc , tusschen de 
kiloineterraaien 11(1 eu 117. ouder  de gemeenten t ciij'apen-
clrcchl. Aanw. 21 Febr. g ƒ 31.350. 

 tc 1 uur, ten kantore der  gasfabriek: 
ongev  73.000 . Engelsche gaskolen. 

. door  het best der e 
bouwen van een gebouw voor  vogels op ecu aan tc 
dc . 

 tc 12 uren. door  burg. cu weth.: lo. het bouwen van cene 
school voor  24') leerlingen en cene oiiderw-ijzcrswoiiing. met bijlevering 
van cle benoodigde materialen; 2o. bet maken en leveren van 120 
schoolbanken volgens model, dat dagelijks in het raadhuis te bezichtigen 
is. lui . bij  den architect t'. A. r  Bz.. aldaar. Aanw. 23 Febr., 
te 12 uren. 

 . te 1 uur. clour  burg. en weth.: eene belangrijke 
verbouwing en vergrooting aan de openbare school dier  gemeente. . 
bij  den bouwkundige J. van der , te Zierikzec. Aanw. 28 Febr., 
te 3 uren cn 2 t tc 11 uren. * 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhond cn herstel der  werken aan den , van 1 i 
'83 tot 30 Apri l 'S4. Aanw. 28 l'ebr.. te 12 uren. uitgaande van het 
direrlieverblij l te lloek-vanlliillai.d . g /'  13!),500. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der  Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen eu andere 
werken op cle halten Woudenberg eu Yccnciidaal eu bet station . 

. bij  den hoofdingenieur  te Arnhem en den sectieiiigeniour  te . 
Aanw. 20 eu 28 Febr.. te 11 uren, aanvangende te . g 
ƒ 160,700. 

 te  uren. door  bel ministerie van waterstaat enz.: het. 
leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper  en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, tot het doen 
van heistellingen aan dc - cn andere vaartuigen, in gebruik 
bij  bet baggcrwerk ten behoeve der  werken van de e cn n 
in de provinciën d cn Noord-Brabant, gedurende het tijdvak 
aanvangende 1 Apri l '83 en eindigende 31 t '84. Aanw. 14 . 

 door  Zeeman \ . of . Gips, te : het 
bovenwater- en aan eene later  aan te wijzen werf tc t brengen 
van het bij d gezonken keenschip «Aurora'' , geladen met 
steenkolen. 

 gevraagd door  de c spoorwegmaat-
schappij  voor  de levering van 100,000 Waalmoppcn, met opgave van den 
tij d van levering. 

de levering van 

: het. 
wijzen terrein in 

te Britsum, ./'  12,925 
» Tjiunuiarllin , » 12,918 

. 26 Jan.: het afbreken dei-
bestaande- en hot bouwen eener  nieuwe o. 1. 
school, met 4 lokalen, te lluizum. gemeente 
i.ecuwurderailc'el: ingek. 10 hilj. , al 
S. .1. Fokkens. 
P. .1. Nijdam, 
11. S. Westra, 
E. . . 
J. C. v. , 
O. , 
W. . v. cl. Velde. 
A. .1. v. cl. , 

. . Stjhrandy. 

. J. , 
gegund 

 1 Felll 
van hol gebouw van het prov host 

d tc , van den dag 
rin g van dc besteding tot 31 c 
12 hilj. , als: 

. 
, 

, 
lluizum. 

l achten, 
Berlikum , 
Wirdum , 
l'rcterp , 

bet twee jan 

P. Verhey, te . ƒ 2590 
P. Zoutman Jr.. » idem » 2565 
A. Graaf, » idem » 2555 
A. Bels, » idem » 2525 

e Waard &  Wijker , » idem » 2505 
Peten &  Steijaart. » idem » 24115 
.1. Giltjes, )'  idem » 2495 
Gebr. . » idem » 2390 
A. , » idem » 2390 
P. Spruit. » idem » 2270 
G. . » idem » 2257 

. 2 Febr.: het maken van 
werken tot verdediging van den onderzeeschen 
oever  door  bezinking en stc'cnbestorting, aan de 
waterkeering van het calauiiteiisc waterschap 
Scherpenissc' minste insehr. was ('. m .1/... 
te Sliediecht, voor  ) 10.988. 

, 3 Febr.: de inrichtin g van de 
12089  VOOrmftlig e gemeenteschool op het Tollruooivelil . 

 aldaar, voor  eene bewaarschool: ingekomen 10 
.1 

12,7*0 
12.472 
12.434 
12.3(0 
12,325 
12,315 
12,296 

.1. .1. Guldcmoud, 

.1. . . 

.1. P. A. Nelissen. 
. A. Blankenburg. 

11. V. Niel, 
S. . , 
Firm a - & . r 
G. Sllreniionk. 
J. S. v. Velilhuijscn. 

. Verhagen .V: . van 
't Wout. 

F. G. v. Garven, 
.1. Visseher, 

g 
n , 1 l'ebr.: 

, 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

: onderhoud 
van Noord-

er  gocclkell-
' 84 : ingek. 

per  jaar 
ƒ ' 2 1 5 

» 11IKI 

» 1097 

» 1040 

,i 11)45 

» 1023 

 1017
 1005 

 990 .90 

1*. 1'. . te . /' 8662 
.1. , la'i'iiwanl i n. » :*547 
A. , klein  3500 
A. Uraaksiiia. a iilci n  8448 
.1. . iilt't n » :(198 

. Fenrorda, ft idem  3115 
A. . idem 
1'. Boertnans, ff idem » 288
X. \V. Sl.iett. idem 0 2586 

. Arena's. » idem » 2580 

Swalle,  1 ebr.: lo. het noakei van ccn 

('. , te Westgraftdyk 
S liloiiw . n Graft , 

. Bouwman. » , 
.1. t &  Gerbehy, 

 6 Febr.: 
café met bovenwoningen a: 
te Alnsterdam. ouder  liebee 
W. Wilkens X- G. v. Arkel 

. v. . 
W. Grove, Buiksloot. 
E. . , Nieiiwer-Atustel. 
A. Paaus. 

. 0. . 
.1. v. Voortllllijsen . 

. .1. B. v. . 
<  Woud, 
W. . , 

. Numau, 
A. Aaiden, 
.1. Stam, 
11. . Wijsman \ . v. 

Stiiijvenberg, 
F. . Bi'tiuebroek. 
W. F. , 

. 
 0 l'ebr.: bel bouwen eener  pastorie; 

ingek. 9 iiili. , als: 

/' 17,200 
ii 15 .500 

 15.200 
I 14.975 

et maken van een 
de c 

van de arcliitccteli 
ingek. 15 hilj. , als: 

/ ' 38 .040 

i 38 527 

36.500 

35 .000 

34.9X7 

34 .700 

34 .495 

34.413 
33,974 

33.440 
33 ,250 

32.K6 0 

32 .437 

31
28 ,513 

 idc 94(1 
 idem o 895 
» idem » 888 

 1100 
het bouwen eener  nieuwe 

school VOOr 400 leerlingen, met overdekte en 
open si s en levering van alle materialen: 

k. 15 hilj. . als: 
ti 

muchhiegebouw en bet uitvoeren van eenige 
andere welken aan dc gasfabriek; ingek.
hilj. , als 

27.803 
27.705 

) ; 

24.9116 
23,985 
23,698 
23.307 
23 280 
23,009 
22,996 
22.950 
21,487 ! 
20.479 
19.955 
18,490 

. brenilers. tc Utrecht. 
J. T. f » Nijmegen. 
N. , » Oss, 
X. v. Eek. » Nijmegen. 
A. . Verheij. » idem 
G. v. . » Oss, 

. .1. v. Ewijk . » Nijmegen. 
A. Wintjes, » Overasselt, 

. dc Bont, » . 
,1. v. Tien » Nedcrasselt. 
F. Busken, » Nijmegen. 
G. ,1. Groot, » St.-Anna, 

. G. v. . » Grave, 
J. S. Grancljan &  Co.. » Nijmegen. 
J. v. . » Wijehen, 
gogunil. 

 1 Febr.: het bouwen van een 
nieuwe pastorie, voorde e gemeente: 
minste inschr. was S. , aldaar, voor 
 5488. 

 1 l'ebr.: het bouwen van cene 
nieuwe houten draaibrug over  dc : 
ingekomen 7 hilj. . als: 
F. Aherson, tc Stecnwijk, 

» i 
li Avcrecst. 
ii idem 
li idem 
ii idem 
'i idem 
het houwen van 2 burger-

woonhuizen voor  E. V. Weijmai-shausen; ingek. 
10 bilj. , als: 

Flipsc, 
Gebr. v. , 
Wissing ,t Van . 

, 
Bolder  &  Putman, 
Nijvcld , 

e Vries. 
Welsing, 
Stevens, 
Welling en , 

 2 Febr.: het verhouwen der  directic-
keet van den calamiteusen polder  Ellewoutsdijk 
cn Boi-sele; ingek. 7 bilj. , als: 

ƒ 2044 
» 2022 
» 1974 
» 1875 
» 1707 

(42 
 1599 
 1500 
. 1538 
 1508.50 

>. 1445 

van ccn doorri l tusschen 
e mcstplaats: ingekomen 10 . Stolt 

A. Nijluiis , 
G. v. Goor, 
J. , 
B. , 

. . A. . 
jan Nuts, 

 2 Felll' . 

ƒ 2833 
, 2290 
ii 2208 
 2193 

» 2186 
2173 
2u90' 

ƒ 16,000 
» 15,855 
ii 15,788 

14,470 
14,140 

» 13.640 
 13,540 

13.387 
13.333 
10,995 

P. , tc Borselc, ƒ 6100 
. Verbuig, » idem » 5500 

i. , » Ellewoutsdijk. » 4940 
J. dc Vriend, » Borselc, » 4930 
A. J. dc , » idem » 4924 
O. Faas, » , » 4799 
P. , » , » 4595 

, 2 Febr.: het onderhouden cn her-
stellen van het r  te Nieuwc-
dicp, ged. '83, '84 en '85; benevens bet bouwen 
van eene batterijkamer , met daarmee iu-ver-
band-staande wecken: ingek. 11 bilj. , als: 

.1. Pellonkoft &  Zn 
. v. Schreven, 

G. n kamp, 
. v. Nispen. 

.1. Vrcdevcld, 
. v. . 

A. v. Straten, 
Gebr. Grollemaii. 
. . , 

F. . Noorman. 
G. Schutte, 

gegund. 
2o. het over 

twee loodsen a; 
bilj. , als: 

. . /'  665 
. \. Schreven, » 630 

E. v. , » 587 
F. . Noorman, * 563 
G. Schutte. » 535 
.1. Vrcdevcld, » 524 
Gebr. Grnllcman. » 498 

. . » 487 
.1. Pellenkofl X Zn.. » 484 
A. liasselman. » 4i4 

gegund. 
 3 Febr.: het verhouwen cn uit-

breiden cïcr  gemeenteschool en onderwijze!s-
woiiiiig , met gedeeltelijke verbouwing dor 
sihooluieubclcn: ingek. 7 bilj. , als: 
.1. v. Baal, e Oostburg. ƒ 10.949 
V lliihregtso. » , » 10,810 
J. . » ('adzand, t 10,800 

. . » Zuidzande. » 10.800 

. Ghijscls, » Cadzand. 9,9S4 
A. , » Grocde, » 9,095 
Ahr . . » Nieuwvliet. » 9,590 j 

 . 3 Febr.: het bouwen van cene 
boerderij  op de hofstede , 
ondei- beheer  van den architect W. ('. , 
e : ingek. 4 bilj. . als: 

W. Oesoers, te Noordwijk , ƒ 14.920 
P. . » idem » 14.870 
.1. F. dc liooi.i ft Zonen,  Ocgstgccst, « 14.747 
J. C. GiililcJnond, » Sasscnhcim. > i3,950 

, 5 Febr.: het maken cn stellen 
van den metalen bovenbouw van cene dubbele-
basculebriig over  den Amstel (zoogenaamde 

) en bijbehoorende werken; ingek. 3 
bil| , als: 

r  Eiscngiesscrei tc n in 
Sachsen, /'  65,640 
. , , » 64,700 

Gevekc &  Co., Amsterdam, » 55,300 
Zlitrlkaee , 5 Febr.: het leggen van 430 . 

blusleiding van Engelsche ijzeraardbuizeiieii liet 
vergrooten van 2 vcrgiuirputtc n tot afvoer  van 
hel vuile water  van straten cn huizen in dc 

/' 8710 
» 7925 
i 7725 
» 7671 
 7648 
7519 

i 7324 
» 6829 
,. 6750 
 7340 

werken voor  het 
onder  beheer  van 

Vuren, 
Andel. 
Wijk , 
Woiiilricbein . 
Almkerk , 

. 
Aalburg, 
Wouch iehem, 

idem 

dc 
'lll'll . 

gemeente: 
voor  /'  449. 

'  »i.ii>  r> Febr 
ovens met kalklocicls. 

unci aan J. van e 

: het houwen van 2 kalk-
het amoveeren van 2 kalk-

ovens enz. enz., en wederopbouwen van eene 
trasloocls, cene kluitkalkloods. eene turlloods en 
3 ailieideiswoningeii, onder  beheer  van den 
bouwkundige . van Sluijs; . 4 bilj. , als: 

J. W. v. Vuren, ti 
.1. Sl ra vei'. 
.1. v. Wijk . 
(.'. Verzeil, 
A. v. Gooi, 
P. Bos, 
A , 
Alx , 
.1. A. , 

g 
. (i l'ebr. 

ge r  Vill i c 
den nr.'liitec t . . Smit: 

! - inschr. school no. 1 e Velp. 
E. .1. N. Steentjes, le Velp, voor  f 685: gegund. 

e inschr. school . 2 te Velp. 
E, .1. X. Steentjes, tc Velp, voor  ƒ 10.335: in 
beraad gehouden. 

e inschr. school tc , 
. Slotboom, te , v / 4360.50: gegund. 

e insehr. school te Steeg, 
iborg. te , voor  ƒ 213: gegund. 

e inschr. school ie Ellcknin , 
. . to , voor  ƒ 139: gegund. 

e insehr. school no. 1 tc , 
. tc- , voor  /'359: gegund. 

e inschr. school uo 2 ie , 
. Stoltonhorg. tc , vuur  ƒ 321: gegund. 

e inschr. school ie Spankeren, 
G. .1. . e lil llllllllen , voor  ƒ 9097; 
gegund. 

e inschr. school tc Sneeën. 
. . tc , voor  ƒ 1393: gegund. 
Uinste inschr. iu massa op de bestrating te 

Velp. W. Arntz . tc , vnnr/2567: gegund. 
 . li Febr.i de levering van bout. 

voor  het overvaart veer: gegund aan den ecnigen 
inschr. . Wilod Versprille, voor  ƒ 1470. 

 0 l'ebr.: let afbreken en weder-
opbouwen eener  schuur, voor  Wed. . T. 

, oude 
: gegund 

laasga. 
 7 Febr.: 1". verhooging en ver-

zwaring van een gedeelte zeedijk van bet water-
schap Z lijken-Buitendijks , enz., 
steen 38 a 35 cu het daarnevens aanleggen van 
cene steenglooiingop twee plaatsen: aangenomen 
door  C. . Bakker, te Staveren, voor  / 44,532. 

2o. verinniging eu verzwaring van d 'ii zeedijk 
enz. steen 35 a 32. en bet daarnevens aanleggen 
van cene steenglooiing: aang mien door  .1. 
(Uilenburg, te llcrgeil , voor 
f 54,00(1. 

rilhuurn. 7 e  w* van een houwmar.s-
vvoning, korenberg eu sclliuir , ouder  hi-hec'l'vau 
ilcn biiiiwkunilig e J. v. .1. : ingek. 13 
bilj. , als: 
A. de Wintei' . m nicer, J 10.92:> 
(.'. Pijlman, idem » 10,825 
.1. v. .1. Bogaard. Aalsmeer, » 10.099 
W. V. , Nieiiwer-Ainstel. " ) 

. , Uithoorn, » 8,299 
G. &  ('. Veiwcij. idem "  8,188 
Th. dc , idem > 8,030 
Olijhock , .  7,999 
W. Spijker.'Aal s cr. "  7,998 
S. v. cl. Zijde. Uithoorn, » 7,995 
S. v. Soest, , » 7,899 

. Scheller, iilcni » 7,879 
. , llpendam, » 7,780 

 7 l'ebr.: het maken van 3 

bi'beec van den architect . J. 
aan V. . dc- , tc St.-Niko-

houtcu torens met ceineiitbostortingon, ieder 
omgeven door  een houten gebouw op steenen 
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voet, op 's s werf tc Willemsoord; ingek. 
20 bilj. , als:  8 

. , ƒ 12,800 
A. , „  12,400 
J- hoill . ,, 11,800 
Peeters &  Steijaart, 1 11.588 
. /aatman, „  11.500 

f- Veilieij , „  11,500 
f . , » 7 
A. W. tiraaf , 11,21)0 
Gebr. Jansen, „  lo!ó00 
Gebr. , , 10.280 
Tb. , „  10,120 

. Uiiinker , 1 y.81)() 
Oebr. . ,, 9.848 
J. Giltjes, „  9.820 
.1. E. Philips, „  9,800 
A. Vos . „  9,700 
11. de vries, » 9.550 
11. . „  9400 

e Waard &  Wijker , ,, li.'lioo 
 SpnUt, ,, 9.O8O 

 8 : lo. de levering aan de 
j5'' "t e van n eu heesters; ingek. 4 
bilj. . als: 

. ƒ 927.50 
1 Arnhem ,1 785 
' Opheusden,  745 
< boskoop, ,1 049 

en zwarten grond; 

W". . Schubert, 
Van Zuesl X- Zonen, 
.lob. Arenas, 
W. C. . 
gegund. 

2o. de levering van
geen biljetten ingekomen. 

:io. de levering en t plaatsen van pot- en 
sierplanten: ingek. 2 liilj. . als: 
Wed. .1. W. Wigman &  Zn., te Zulten, /'  1555 
Van Zoesl en Zonen, > And » 1.152 
gegund. 

 9 : het bezinken, bestuiten 
en onder-profiel herstellen van den liroekilijk , 
'""f *  d ochterocver van den N'eilenijn.'i n 
de gemeente Arnhem: ingek. 10 bilj. . als:' 

/ 18,000 . Z. .lansen. 
!! . A. Pauwen, 

. E. Terwindl . 
G.  Groot, 
.1. . v. k 

. A. v. d. Borgli 
J. . , 
G. , 
A. (1. , 

. V. Anrimv . 

> Pannerileii. 
 idem 

1 St.-Anna, 
> l.obitb, 

Paiiiierdeu. 
idem 

, 
riedel, 
Xieuwaal, 

17,589 
1)1.840 
18,740 
111,499 
111.420 
lfi.,190 
15.197 
14.195 
1.1.8(10 

 9 : het bouwen van waelilei-s-
womngen, bij  de - en bij  de -
bergerbiug, op het A|*ddoornsehe kanaal, in 2 
perceelen; minste insehr. was . w . te 
Apeldoorn, pere. 1 voor  ƒ2.196. pere. 2 voor  ƒ 2555. 

D E O P M E R K E R 
van G 17  1883. 

 te 11 uren, ten raadhuize: bet uitbreken eu wedi 
van ile havenkade, ter  oppervlakte van 800 3 , waarvan een gedeelte 
met klinkkeien, overigens Waal- en . 

, te 6 uren, bij  den admiiiistreereiid armvoogd F. 
: de verthmnering eener  huizing te Veenwoudsterstal. 

n , te 11 uren, door  den dijkstoel van het polderdistrict Xeder-
Betuwe, bij  J. W. Stam: het leggen van een berm, lang 130 , aan 
de buitenzijde van den Waalbaudijk , onder  Ochten. . bij  den dijk -
meester  C. v. , te . Aanw. te 10 uren. 

 te 12 uren, door  ministerie van koloniën: de levering 
van: lo. Bestek no. 46, ijzerwerk voor  peiTonoverdekkingen, luifels, 
goederen- en locomotieveiiloodsen; 2o. Bestek no. 47, den metalen 
bovenbouw voor 7 bruggen; lo, Bestek no. 48, 4 draaischijven van 12 

. middellijn , alles ten behoeve der  Staatss|ioorwegen op Java; 4o 
Bestek no. 2, 31 draaischijven, bestemd voor het liaveneinplaeement te 
Tandjong-Priok. 

. te 12 uren. door  dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap , bij  B. van de : lo. het maken van het 
gebouw; 2o. het leveren én stellen der  werktuigen, liennodigd tot het 
stichten en in volkomen orde opleveren van een stooinwatennnlen met 
2 schepraderen voor  genoemd waterschap. . bij  den ingenieur P. A. 

, te Vrijenban. 
m , te 12 uien, door het . . parochiaal kerkhest. van den 

. Vitus, in het hotel e : het boawen van eene nieuwe 
kerk met sacristie, si-hatkainer en zangkoor, volgens het ontwerp van 
den architect P. J. . Cuypers, te Amsteidam. . bij  genoemden 
architect. 

 te 1 uur. door  het e van justitie: lo. het bouwen 
vai. eene cellulaire gevangenis nabij  's-llage. g ƒ 527.000 ; 2o. 
het bouwen van eene cellulaire gevangenis te Breda. g ƒ575,187. 
lui . bij  den ingenieur-aii-hiti-ct W. C. , te . 

 te 2 uren. door de maatschappij  tot exploitatie van 
Staataepoorwegen, aan bet centraalbureau: lo. Bestek no. 355, het maken 
van 8 waclitcrswoniiigen met stalgebouwtjes. een op het station Bareu-
drecht, een tusschen Willemsdorp en t bij . 26.287 en een 
tusschen Breda en g bij , 3 795, ten behoeve van den 
spoorweg . . hij  den seetieingenieur  Jhr . W. , 
te ; 2o. Bestek nu 856, het maken van eene overdekking 
der  laadplaats op het station Enschedé. . bij  den seetieingenieur . 
J. van , te Zutfen. 

 r (Zeel.), te 2 uren, door  burg. en weth . bij  J. Poppe i 
het bouwen van eene onderwijzerswoning inet raadzaal enz., en van 
een schoolgebouw, met bijlevering der  schooliueubelen. . bij  den 
burgemeester. 

 te 3 uren. door de eerzamen S. Wisse en . de Jager, in het 
hotel-Zoutkeet: het bouwen van een woonhuis en graanschuur, Op hun 
gronden in den Schengepolder, gemeente 's-lleeitirendskerke. . bij 
den architect A. e Clereq, tc . Aanw. 19 l'ebr., te 3 uren. 

n in liet Timmerhuis : lo.de levering, in 1 perceel, van 23 
partijen iopcnhoutcii brugstrooken, voor  rijvoeringen, te zaïnen bevattende 
4205 stuks; 2o. dc levering van 10 stuks hardsteeiien grafzerken en 
1150 stuks haidsteeneu tegels. 

 te 2 uren, door het ministerie van waterst.. aan het gebouw 
van het prov. best.: het bouwen van eene steenen schutsluis in de 

k bij  de e , ter  vervanging van de bestaande 
, gemeente Smilde, en daarmee iii-verband-staande wer-

ken? g /'  48,060. 

 te i l uren. doorliet ministerie van waterst.: het verrichten 
van graaf- en baggerwerk tot verruimin g van de e , langs 
den linkcmever  van die rivier , tusschen de kilnuictcri-iaici i 126 en 128, 
onder de gemeente . g ƒ 104.000. 

 te  uren door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bnuweu van eene schutsluis aan het benedeneinile van , ten 
dienste van de grondberging op de , voor  de verbetering van 
den waterweg langs m naar zee. g ƒ' 139,000. 

 te 11'/, uren. door bet dijkshest. van het waterschap 
, in e Nederlanden: lo. het verhoogen 

en verzwaren van den zeedijk bij  llarlingen, steen 60 a 53. over  eene 
lengte van 1422 ; 2n. het afbreken en w ederopbouwen ven den 
zoogenaumden «Steenen ' of liet monument voor  Caspar  de , 
aan den zeedijk te llarlingen. . bij  den dijksnpziebter  .1. . Pnsthuma, 
te Alinenuiil . 

 te 1 uur  door  burg. en weth.: . het bouwen van een 
scheidingsmuur tusschen de n behoorende tot het paleis aan 
den k en de eigendommen dei- gemeente. Aanw. 19 , 
te 2 uren: 2o. het afbreken van eenige gebouwen, behoorende tot het 
paleis aan den , aldaar. 

 te 1 uur, door  burg weth.: het maken, leveren 
en stellen van den bovenbouw der  vaste bruggen in de nieuwe toegangs-
wegen bij  de . aldaar. . luin bet Timmerhuis. 

 te 1 uur, ten kantine der  gemeeiitegasfabriek: het 
amoveeren der  oude- en terzelfde plaatse (aan bet ) bouwon 
eener  nieuwe kolouloods, met inbegrip der  vereischte materialen, arbeids-
loonen,  gereedschappen - . Aanw. door  den directeur  van 
9—4 uren. 

 Xt Febr. 
 te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 

van 2 ijzeren zeekapen. niet het stellen ervan, op het eiland -
oog. n van buitenlandsehe fabrikanten worden niet aan-
genomen. 

 te 11 uren. door  kerkvoogden der  Gereformeerde ge-
meente, in het gemeentehuis: het. afbreken en wederopbouwen der 
pastorie met aankleve van dien bouw. . hij  den bouwkundige J.
van . .  13, Utrecht 

Uthal len , te 11 uren. door  borg. en weth.: het verliouwen der 
openbare school, met bijlevorin g van alle materialen. . bij  den 
architect C. A. van l.ith . te Grave. Aanw. te 9 uren. 

Utrecht , te 12 uren, in de Geldi-rsche Bloem: lo. het leggen eener 
kade om het waterschap n under  Jutfaas; 2o. het maken van 
een houten sluisje in de e Wetering, het heschoeien van 
dammen, en het leveren en leggen van ijzeren duikers. Aanw, 20 

. te 10 uren. te beginnen aan den llnogravenschodijk, bij  Utrecht. 
 te 12 uren, door  burg. eu weth.: bet bouwen van eene 

openbare lagere school en onderwijzeiswoning. te . . op het 
raadhuis. 

 te 12 uren: de verbouwing van een huis te l.aag-
Soeren met de daarhijbehoorende materialen. . bij  den opzichter  G. 

 0. Oerbrands. aldaar. 
 te 1 uur, in het Stniimhootkoffiohuis aan de -

vaart: het bouwen van 2 woningen op een gedeelte tuingrond, gren-
zende aan den . van het perceel aan den l no. 21. 

. bij  den architect Jacobus van der  Berden. Aanw. 21 Febr., te 
11 uren. 

Arnhem, te 2 uren. ten kantore der  gemeentegasfabriek: delevering 
van 7.200.000 . Engelsche gaskolen. 

 , te 3 uren. door het best van den grintweg .Ouddorp-
Somnielsdijk en andere besturen, ter  secretarie: de levering van 1895 

' grove onderhoudsgrint. 

 te 11 uren, in het café Eigenzorg: het bouwen van een 
magazijn bij  de broodfabriek e Vereeniging. . bij  den architect 
W. C. . Aanw. 20 Febr.. te 11 uren. 

 te 12 uren. door het prov. best.: het éénjarig onderhoud 
van het le, 2e en 3e poreeel der  provinciale grintwegen in Overijsel, 
van 1 i '8.1—30 Apri l '84. . hij  den ingenieur  A. g , te 
Zwolle en by de betrokken opzichters. 

, te 12 uren. door het gemeentebest.: de levering van: lo. 
beste dubbel-verglaasde, hard-gebakken, Engelsche rioolbuizen, vervaar-
digd van vuurklei , en wel: 150 . wijd inwendig 30 , 

loo » ii 25 ii 
50 » » >i 20 » 

vrachtvri j  op den wal: 2o. 150,000 beste harde, eenigszins getrokken 
straatklinkers, vrachtvri j  op den wal: 3o. 10 gegoten-ijzeren straat-
svplions, volgens aanwezig model, waarvan 6 met gesmeed-ijzeren 
roosters en 6 met gegoten deksels. Biljetten en monsters inzenden bij 
den gemeeute-ai'chitoct . . van Etteger. 

, te 12 uren, ten gemeentehuize van : 
het afbreken en wederopbouwen der  openbare lagere school te Goutum. 

, bij  den gemeenteopziebter  Wesselius, te . 
 te 1 uur, door  burg. en weth : het aanleggen van een 

kunstweg in het Scheveningschehosch. aldaar. Aanw. 21 Febr., te 
10 men. 

 te 1 uur, door het ministerie van justitie: het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan- en het onderhouden ged. '88, 
'84 en 85 van: de rechtsgebouwen te Amsterdam, , , 

, Zierikzee, 's-lleringenbosch. Breda, . t 
en ; de gevangenissen te Amsterdam, , Alkmaar , 

. Goes. Zierikzee, 's-llertogenboseh, Breda, t en 
. . bij  den irgenieur-arehitis:t voor de gevangenissen en 

rechtsgebouwen, .1. F. , te ;'s e en bij  de betrekken op-
zichters. 

 te 1 uur, door het ministerie van justitie: de levering van 
hout, metselsteenen, metsel- en pleisterspeciën, pannen, tegels, verf-
waren, glas en gereedschappen aan de gevangenissen te , 
nabij , te , te , te Alkmaar , en aan de -
gestiehteu Ommerschsns en Veenhuizen. . bij  den ingenieiir-aivliitect 
voor de gevangenissen en rechtsgebouwen, J. F. . te . 

; te 6 uren, door .1. 11. , in e Prins van Oranje: 
het maken van een oesterput met bijbehonrende werken, op de gronden, 
gelegen voor  den zeedijk van den Oostpolder, nabij , gemeente 

. . bij  .1. . , te Wemeldinge. Aanw. van — 
2 uren. 

, te 10 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school, aldaar, met bijleveriug der  materialen. 

 te 11 uren. in de Nnrmaal-sehietseliool: het verbeteren van 
i de e te . g ƒ 11,700. Biljetten inzenden 
| 23 Febr., voor 3 uren, op het bureau van den eerstaanwez  ingenieur. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van Baaideradccl: lo. de 
levering van 1200 stère gewasschcu riviergrint ; 2o. het jossen van de 

n en het vletten der  grint naar de plaatsen van opslag; So. het 
rijden der  grint op de wegen. 

 , te 1'. uren, ten kantore van den directeur  der  gasfa-
briek, de levering van 12,500 . Engelsche gaskolen en 200 . 
Sehotsi he Pirnie gaskolen. 

 tc 2 uren. door  burg. en weth. van Wilnis, aan het 
gebouw van het prov. best.: het verhoogen en hardmaken van den 
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g en den weg langs , tusschen den Oudendam en 
Slikkendam, in de gemeente Wilnis. . bij  den provincialen ingenieur, 
te Utrecht en den prov. oplichter  B. de Vries, tc Wilnis. Aanw. 8 
dagen vóór de besteding, uitgaande van Oudendam. 

 te .1 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen van 2 
openbare lagere scholen, met bijlevering van materialen. Aanw. te 10 
uien, te beginnen bij  dc school Oosteinde. 

, te 5 uren, door  den architect . . Pnedeihach, bij  Van 
der  Schuit: het amoveeren van het bestaande- en het bouwen vaneen 
nieuw huis hij  de St.-.lanspoort, voor  .1. Sj. Fabcr. Aanw. 21 Febr., te 
10 uren. 

Amsterdam, door e Pesters, y ft Co.: het bouwen van een 
kantoorgebouw met woning, een eestgebouw en verdere werken, in 
verband met de bestaande gebouwen van de Beierschbierbrouwerij e 
Amstel, aldaar. . bij  den architect G. B. Salm, aldaar. Aanw. 21 
Febr., te 11 uren. 

Wtmmeh, door  burg. en weth. van llennaarderadeel: de levering 
ran 800 stère grint , ten dienste der  kunstwegen. 

 door  burg. en weth.: do levering van 220 3 riviergiint . 
 (Friesl ), door  burg. en weth.: lo. het vertimmeren cn 

vergrooten der  openbare lagere school, aldaar, met de levering der 
materialen; 2o de levering van het voor  genoemde school benoodigde 
ameublement. Aanw te 11 uren. 

 te 12 uren, door  de directie der . ) onrwog-
maatschapiiij: de levering van 450 ' bewerkte en 14 ' onbewerkte 
witt e zandsteen, of daarmede overeenkomende gehouwen steen, ten 
behoeve van het te maken administratiegebouw aan het , 
aldaar. . np het bureau van den ingenieur-chef afdeeling Weg en 
Werken. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het leveren 
van vijlen, steenkolen, spijkers, ijzer, verfwaren, touwwerk, schoon-
maakgereedschap|ien. zink, koper, koper- en ijzerdraad, kalfaatwerk, 
steenen, enz. enz., iu 3 perceelen; 2o. het leveren van bezaagde eiken-, 
grenen-, - en dennen houtwaren, smeedijzer, enz. enz.; 3o. het 
vergrooten van de wachtkamer bij  de collegezaal in den s 
Botanicus. 

 te 12 uren. aan s ceutraalmagaiajn van militair e 
kleeding, uitrustin g enz.: de levering van 1000 tienmans blikken kook-
ketels, eu 2500 katu|iementsdekens. 

 te l uur, door  burg. en weth.: het leveren van gegoten-
ijzeren huizen, hulpstukken enz, ten behoeve van de duinwaterleiding, 
aldaar. Biljetten inzenden uiterlij k te 12 uren, ten geineentehuize. 

. tc 1 uur, op het raadhuis: het bouwen van eene vaste 
houten hulpbrug met beweegbaar  gedeelte over  den , aldaar. Aanw. 
21 Febr., te 1 uur  en 26 Febr., te 10 uren. 

 in het Timmerhuis: de levering van 1,200,000 . 
gaskolen. 

, te 3 uren, door  het best. van den lleerenpolder  ca., 
in het raadhuis: lo. het leveren van een horizontaal directwerkende 
hevel-centrifugaalpompmachine. stoomketels enz.; 2o. do gebouwen voor 
de plaatsing van genoemde werktuigen. . bij  den architect J. Paul, 
te Zevenhuizen. 

 , in het logement-Oosterhout: het afbreken en wederopbou-
wen van eene schuur, aldaar. . bij  den architect F. Brouwer, te 
Cornjum . Aanw. 20 Febr., te 1 uur. 

 te 10 uren, door  het best. van den polder  Stein, bij 
Wed. . Blanken: het maken van een gebouw, bestaande uit machine-
en ketelhuis, eene steenkoolbergplaats en de benoodigde aardewerken, 
alles ten dienste van het te stichten stoomgemaal van genoemden 
polder, in 1 perceel. 

 (bij , te 11 uren, door  het li . . kerk best. 
van St.-Jacobus de , in het raadhuis aan de : het ver-
grooten van de kerk  aanhoorende werken, verfwerken enz., aan- en 

 de kerk en pastorie, aldaar. . bij  den bouwmeester  A. C. Bicijs, 
n 70, te Amsterdam. 

 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: lo. de levering 
van: le perc., gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer; 2e perc., gegalvani-
seerde klinknagels, ringen, houtschroevcn en naken; 3e perc., bascules; 
4e perc., papier  en enveloppen; 2o. de levering van het ijzerwerk voor 
(10 schuifdeuren in goederenwagens, ten dienste der  Staatsspoorwegen 
op Java. 

 te 3 uren, door  dc commissie voor  den uitleg der  stad, 
ten raadhuize: het sluiten van den mond der  Oude , met bij -
komende werken. Aanw. 22 en 23 Febr., te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van normaliseeringswerken in de , tusschen de 
kilometerraaien 116 en 117, onder  de gemeenten t en Papen-
drecht. Aanw. 21 Febr. g ƒ 31,350. 

 , te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten van de 
school en onderwijzerswouing, en het leveren der  schoolmeubelen. . 
bij  den burg. en den architect u Croix, te Alkmaar . Aanw. 21 Febr., 
te 12 uren. 

. te 1 uur, ten kantore der  gasfabriek: de levering van 
ongeveer  73,000 . Engelsche gaskolen. 

 te 6 uren, door  den expediteur  J. . de , bij  W. 
: het bouwen van een woonhuis,  de binnenzijde van den 

Oosthavondijk, aldaar. . bij  den architect A. le Clercq, te . 
Aanw. te 5 uren. 

 burg. en weth.: de levering van p. m. 600 
1 gewasschen grint . 

 door  het best. der e : het 
bouwen van een gebouw voor  vogels op een aan te wijzen terrein in 
de . 

 in het hotel-Bellevue: het bouwen van een woonhuis, 
voor  rekening van . P. van Bemmelen, op een terrein aan den 
Utrechtsrliei i straatweg. Bestek en teekeningen in genoemd hotel. 

r ranekrr . ten gemeentehuize van FranekeradeeT: de levering van 
p, m. 600 stère grint . 

 te  uren. door  het dijksbest. van het 6e district , ten 
kantore van den secretaris-ontvanger: het maken van een nieuwen dijk 
met uitwateringsdnikersluis, ter  plaatse van de doorbraak tusschen ile 
Wipbru g en den Staatsspoorweg . . bij  den buiten-
gewonen opzichter  W. van Wijngaarden, te . Aanw. 1 , 
van 10—12 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: . het bouwen van eene 
school voor  240 leerlingen en eene onderwijzerswouing. met bijlevering 
van de benoodigde materialen; 2o. het maken en leveren van 120 
schoolbanken volgens model, dat dagelijks in het raadhuis te bezichtigen 
is. . bij  den architect C. A. r  Bz., aldaar. Aanw. 23 Febr., 
te 12 uren. 

 . te 1 uur. door  burg. en weth.: eene belangrijke 
verbouwing en vergronting aan de openbare school dier  gemeente. . 
bij  den bouwkundige J. van der , te Zierikzee. Aanw. 28 Febr., 
te 3 uren en 2 t te 11 uren. 

. te 2 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van 4 scholen, als: in het uorp, te Bronkhorst, te Baak en 
te , alsmede het bouwen van eene onderwnzerswoning bii de school 
te . 

, door  het dijksbest. van Wonseradeels Zuiilcrzeedijken : de 
levering van: 

650 stuks grenen palen, van 62 . lengte, 
400 » idem » 53
260  idem  36'/,
34  zware eiken gordingen, 
32 » lichte idem, 
02 "  oudermaatsche idem. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en hei-stel der  werken aan den , van l i 
'83 tot 30 Apri l '84. Aanw. 28 Febr., te 12 uren, uitgaande van het 
directieverblij f te . g f 130,500. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
behoeve der  Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en andere 
werken op de halten Woudenberg en Veeuendaal en het station . 

. bij  den hoofdingenieur  te Arnhem en den sectieingenieur  te . 
Aanw. 26 en 28 Febr.. te 11 uren, aanvangende te . g 
ƒ 160,700. 

, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het maken van nieuwe 
toegangswegen bij  de , de verhreeding der  Gehlersche-
kade. cn de onderbouw der  nieuwe Jan-  uitenbrug, aldaar. . aan 
het Timmerhuis. Aanw. 1 , te l l uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
ged. '83 onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen aan 
de landsgebouwen te 's-llage. Aanw. 7 , te 0 uren. g 
/ 44,130. 

, te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs- en eenige andere werken voor 
de verbinding nabij  Oenelt van den n spoor-
weg met den spoorweg Nijmegen—Venloo. . bij  den hoofdingenieur, 
te Arnhem en den sectieingenieur, te Nijmegen. Aanw. 6 en 7 , 
te 11 uren. g f 46,900. 

, te 12  uren, door  het ministerie van waterst. enz.: 
het driejari g onderhoud der  duinlieplantingen op Schiermonnikoog, in 
2 perceelen. Aanw. 9 . : perc. 1. ƒ 1000. perc. 2, ƒ 1800. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper  en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, tót het doen 
van herstellingen aan de - en andere vaartuigen, in gebruik 
hij  het baggerwerk ten behoeve der  werken van de e en n 
in de provinciën d en Noord-Brabant, gedurende het tijdvak 
aanvangende 1 Apri l '83 en eindigende 31 t '84. Aanw. 14 . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en bijbe-
hoorende werken bij  het punt van verbinding van den Noordbrabantsch-

n spoorweg aan den spoorweg Nijmegen—Venloo. . bij  den 
hoofdingenieur, te Arnhem. g / 18,100; 2o. het leveren en ver-
werken van stortsteen, ten behoeve van de overbrugging van het 

n , en het verrichten van herstellingen en vernieuwingen 
aan de rivierwerken, gelegen aan den noordelijken oever  van het 

n p tot de overbrugging behoorende, met het onderhoud 
dier  werken tot 1 i '84. . bij  den hoofdingenieur  Van , te 

e en bij  den ingenieur e Bruij n en den opzichter  Chevalier, 
beiden te . Aanw. 12 . g ƒ 19,100. 

 in de sociëteit Phoenix: het leveren cn bouwen van een 
houten feestgebouw, op te leveren in Juni 1883. , bij . A. van 

e tot Echten, aldaar. 
, door  het best van het St-Antoniegasthuis: het bou-

wen van eene nieuwe boerenhuizing op de Wiedstcrterp onder  Wans-
werd. Aanw. 21 Febr., te 11 '/ , uren. 

E . 

P 

VA N 

. 

Amsterdam, 8 Febr.: het amoveeren van een 
stal der  Amsterdamsche Omnibusmaatschappij, 
nabij  de Veemarkt, en het maken van een stal-
gebouw met hoefsmederij  en woning op een 
terrein aan de Visserstraat en Schinkelhaven te 

; ingek. 16 bilj. , als: 
B. v. Buren, / 32,800 
G. Woud, » 31,113 
Gebr. v. Bcrkum, » 31.000 
Cruif f Sc Schouten, » 80,780 

. Cerlij n Sc Zn. Sc A. J. de , » 29,200 
J. , 
W . Greve, 
P. A. Warners, 

. C. Schaade, 
W. Voskuijl . 
J. . , 
J. A d Jr.. 

. C. , 
A. Paans, 

. .1. Ulenberg, 
E. . , 

28,500 
27,920 
27,878 
27,365 
26,796 
26.200 
26.000 
25,185 
 25.000 
 24,475 
23,900 

 8 Febr.: het vorgrooten eener 
voorbehuizing en het bouwen eener  nieuwe 
schuur  voor  O. S. Bontkes; ingek. 13 bilj. , als: 
N. Wieriitga , Groningen &  E. , 

Nieuw-Becrta, f 10,760 
 Bodde, Schecmda &  B. , 
Finsterwold, » 10,390 

J. Groeneveld Sc . , Wcsterlee,  10,010 
E. Tulp & . Tulp, Ekamp, » 9,999 

. v. n & . , Beerta,  9,460 
G. s Gzn. Sc G. , 

Oostwold, » 9,250 
V. Bos &  J. Bos, Beerta, a 9,i30 
P. Sc J. , Winschoten, » 9,100 
W. Timmer. Finsterwold Sc . Timmer, 

Beerta,  9,075 
J. . , Oudeschans Sc 3. G. 

Sluiter, Bellingwolde,  9,000 
T. Blaauw & . Blaauw, Finsterwold,  8,770 
N. J. a Sc G. , 

Oostwold, » 7,767 
F. J. Priet Sc J. B Priet. Beerta, » 7,200 

 8 Febr.: het bouwen van een boerderij 
voor  de . gemeente; ingek. 9 bilj. , als 

. Jansen, te Blijham en A. Stiksrna, 
Winschoten, 

O. Bos cn J. Bos, Beerta, 
ƒ 8,640 

8,443 
 9 Febr.: de levering aan de 

gemeente l van 1250 stère grove 
gewasschen riviergrint ; ingek. 8 bilj. , als: 

per  stère. 
te , 
» idem 

, 
 Britsum, 

, 
a , 
» Nijmegen, 
 idem 

Febr.: het maken 

Plukkel, 
W. P. , 
J. v. d. Werf, 
S. J. Fokkens, 
J. A. . 
J Weener  Azn., 
J. F. , 
Gebr. Peters, 

10 

ƒ 3.98 
3.87 
3.83 
3.80 
3.79 
3.72 
8.69 
3.67 

ƒ 8195 
» 818» 
» 7748 

P. W. Bouwma, 
. .1. . 

G. J. de Boer, 
A. . , 

. J. Pen, 
J. E. , 
J. Erts, 
J. G. , 
E. J. de Boer, 
G. . de Boer, 

van eene zomerstalling 

te Öldetrijiic , "  ƒ 7157 
a Oldelainer, » 6990 
a Blesse., » 6475 
» Noordwolde, » 6188 

Steenwijkerwold,» 5988 
)i Noordwolde, 
» idem 
» Blesse, 
a Noordwolde, 
» Steggerda, 

8 Febr.: 
voor  14 

5561 
5668 
5558 
5543 
5515 

het bouwen 
koeien en 12 

paarden, onder  beheer  van den architect J. 
Winteis ; ingek. 13 bilj. , als: 

. v. d. , , 
J. Schuitemaker, Peins, 

. Buwalda, St-Jacobiparochie, 
T . . Bijlsma, St.-Annaparochie, 
Gebr. Pot, idern 

. . Wetterauw, St-Jacobiparochie, 

. T. Bakker, idem 
P. Nijdam, Tjummarum , 
F. du , Oudebiltzijl . 

. Bijlsma. Beetgum, 
S. Smit, St-Jacobiparochie, 
A. J. v. d. , Berlikuin , 
W. Prins, Oudebiltzijl , 
gegund. 

, 9 Febr.: het beplanten van den 
weg bezuiden het kanaal -
diep: ingek. 4 bilj. , als: 
J. Timmer, te Obergum, 

. Severien, » Onderdcndam, 
J. , » Winschoten, 
J. Arends, » Opheusden, 

 9 Febr.: het verbouwen van 
de school voor  o. 1. onderwijs aan de l.angcst raat. 
en het bouwen eener  woning ten dienste van 
het hoofd dier  school: ingek. 10 bilj. , als: 
,1. Groeneveld en . , 

Westerlee, ƒ 10,180 
E. Tulp en . Tulp, , » 10,100 
J, G. Sluiter, Bellingwolde en J. . 

, Oudeschans,  9,788 
. e en 3. ter  Velde, Winschoten,  9,700 

G. s Gzn.. Oostwold, » 9,660 
. Plus en  Plus, Winschoten, » 9,622 
. k en J. Numan. idem  9,322 
. de Grooth en N. Brouwer, 
Winschoten, » 8.980 

ƒ 3824 
3194 

» 2800 
a 2796 
a 2690 
> 2620 
a 2595 
 £450 
a 2293 
a 2254 
» 2177 
a 2100 
a 1987 

ƒ 9 48 
a 824 
a 799 

761 

paar  nieuwe houten buitenvlocddeuren in de 
zeesluis tc Staveren, met levering van de daar-
toe benoodigde materialen; aangenomen door . 

, te Staveren, voor  ƒ 1347. 
 10 Febr.: het vertouwen van 

het perceel , no. 219, vanG. Andrec 
onder  beheer  van den architect J. B. Wijnstok 
Jr. ; ingek. 9 hilj. , als: 

Van , / 10.960 
Van Buren, » 10.640 
Paans, » 10,325 
Van Berkum, » 10,150 
Van Staa. » 9.875 
Van Stecilen, » 9.625 
Van , » 9,250 

n Sc , » 8,825 
r  Sc Sariemijn, » 8,774 

, 10 Febr.: lo. het bou-
wen van de onderwijzerswoning is gegund aan 
F. Broere, te Elshont, gem. . 

2o. het inrichten der  bestaande onderwijzers-
woning tot handwerksschool aan . Stam, te 

. 
staveren. 10 Febr.: voor  het waterschap 

e zeedijken: 
. a. het verhoogen en verzwaren van 242.8 

. lengte zeedijk ten zuiden van Staveren, met 
het daartegen leggen van een steenglooiing en 
het wegruimen en weder zetten van een hoofd; 
aangenomen door . Cusveller, te Staveren, 
voor' ƒ 9296. 

b. het leveren der  daartoe benoodigde 1050 
last brik ; aangenomen door  B. d cn anderen 
voor  ƒ 5549. 

c. het leveren der  daartoe benoodigde 1300 
last zuilenbazalt; aangenomen door  de Erven . 
Trip , te , voor  ƒ 14,780 97. 

. a. het verhoogen en verzwaren van 175 . 
lengte zeedijk ten noorden van Staveren, met 
het reconstrueeren der  tegen dien dijk liggende 
steenglooiing en het maken van een hoofd lang 
55 , ter  vervanging van het bestaande paal-
hoofd: aangenomen door  W. B. , te 
llindeloopcn, voor  6763 

b. het leveren der  daartoe benoodigde 600 last 
brik ; aangenomen door  T. Wouters, te Bolsward, 
en anderen, voor  f 3232. 

c. het leveren der  daartoe benoodigde 850 last 
zuilenbazalt; aangenomen door f Sc -
lender, te , voor  ƒ 9970.60. 

d. het leveren der  daartoe benoodigde 12 ' 
grint ; aangenomen door  J. 3. Postrna. te Veen-
wouden, voor  ƒ 43.08. 

. t verhoogen en verzwaren van 1140 
. lengte zeedijk, ten zuiden van Staveren; 

aangenomen door  J. . Boom, te Staveren, voor 
/ 11,266. 

. «. het uitvoeren van eenige gewone onder-
houdswerken; aangenomen door  C. . Visser, 
tc Staveren, voor  ƒ 413. 

4. het leveren der  daarvoor  benoodigde 50 last 
brik ; aangenomen door  J. J. Postrna, te Veen-
wouden, voor  ƒ 279. 

V t leveren van 60 ' grint voor  de rij -
wegen; aangenomen door  J. J. Postrna, ie 
Veenwouden, voor  ƒ 201.60. 

. t leveren van 60 last brik voor  reserve; 
aangenomen door  J. J. Postrna, tc Veenwouden, 
voor  f 243. 

 10 Febr.: het bouwen van een stal 
en koetshuis bij  de Vechtbrug te Zwolle, onder 
beheer  van de architecten W. Sc F. C. h 
ingek. 15 bilj. , als: 
A. v. Straten, te Zwolle, 
G. , » idem 

. Bruins, » "dem 
B. . Trooster  Jr., » idem 

Gebr. Grolleman, te Zwolle 
. , » idem 

J. Pelienkoft Sc Zn., » idem 
gegund. 

 10 Febr.: de levering van 166 
schoolbanken, in massa en twee |icrceelen: 

massa le pare. 2 perc. 
83 bank. 82 bank. 

. Visee. Zutfen, ƒ 2198.12 / 1137 ƒ 1137 
. Ezerman, id. 2019 1038 1027 

J. A.Garvelink, id. 1699 
. J. , id. 1989 

. id. 1890 
G. J. , 

Zutfen, 1625 
O, Schurink, Zutfen, 1588 
ti . J. , id. 1038 
A. , 

Brammen. 1597 824 798 
A. Gavkltorst, 

Warnsveld, 2125 
J. C. Opsteegh, 

, 1879.15 
Jac. de Boer  &  Zn., 

Steenwijk, 1442 785 721 
'  A. J. Nossent , 1320.75 
W. F. Weerbcck, 

, 123760 
Nog niet gegund. 

 12 Febr.: het maken van eene 
vaste brug over  de Buitensingelgracht tusschen 
het Tulpplein cn dc Weesperzijde; ingekomen 
9 bilj. . als: 

. J. Ulenberg, ƒ 43,4o0 
C. J. , » 42,»00 
J. , » 41,600 

. , » 40,740 
C. .1. s en J. J. Boekholts, » 89,840 
P. Smidt & , » 39,200 

. J. , » 38,270 
J. P. Cornelissen,  87,889 
E. v. Brummelett, » 87,285 

 12 Febr.: het bouwen van eene 
behuizing op een terrein, gelegen aan de 
Agricolastraat tc Groningen, onder  beheer  van 
de architecten . Sc . ; ingekomen 

 bilj. , als: 
te Groningen, ƒ
a idem » 2190 
a idem » 2183 
a idem » 2140 
a idem  2111 
a idem » 2098 
a idem » 1998 
» idem » 1974 

. Janssen. 

. v. d. , 
. J. v. d. Nap, » 
. de Vries, a 

T. W. Jelsma, » 
. Janssen, i 
. , a 
. , » 

gegund aan . . 
 12 Febr.: het bouwen van 

een woonhuis voor  |den eerzame Jac. Verlare, 
onder  beheer  van den architect A. le Clercq, te 

; ingek. 5 bilj . als: 
J. Visser, te , / 487U 
J. Bruggenian, » , a 4790 
Th. v. . » , » 4700 
 v Verre, » , » 4666 

Joh. h Cz.» Wenneldinge, » 4600 
gegund. 

 12 Febr.: het maken en herstellen 
van het schoolgebouw te Tinaarloo; ingek. 13 
bilj - als: 

te Vries, ƒ 69o 
 Tinaarloo, a 658 
 Zuid laren, » 488 

li . , 
A. Smeenge, 

. G. Wiegmink, 
gegund. 

g 
, 13 Febr.: 

ƒ 587.69 
het leveren van 2 loods-

kotters. niet beschieting en mastgestcl, van 20 
 volgens gewijzigde samenstelling; eenige 

iiischr. was . dc Wijk , te Oude-Pekela, voor 
ƒ 39.895. 

 13 Febr.: de verbouwing van het 
huis Wij k Eno. 386, tot zaad-en bloemenwinkel, 
in de , aldaar, onder  beheer  van 
den architect J. G. : 

n en timmeren. 
. W. , Zutfen, ƒ ° '50 

Timmeren. 

. v. Schreven Bzn., » idem 
T . Schurink, » idem 

. A. v. d. Berg Sc Vosman,  idem 
J. . v. Osch, » idem 
A. v. d. Belt, » idem 
G. Schutte, » idem 
E. v. n Sc g a idem 
W. Gerrits, » 'dem 

9 
» 9777 
» 9774 
a 9738 
a 9584 
a 9417 

«mi 
a 8719 
a 8697 
a 8310 

J. A. Garvelink, 
G. Schurink, 

. . , 
G. J. , 

. 
. , 

C. , 
W. , 
11. , 
J. Schut, 

Stukadoren. 
F. J. Beck. 
J . Beek, 
J. , 

te Zutfen, 
a idem 
a idem 
» idem 

te Gorsel. 
 Zutfen. 
 idem 
s idem 
 Brummen, 

te Zutfen, 
» idem 
a idem 

ƒ 3177 
 2610 

» 2598 
 2583 

 1860 
> 1769 
 1691 
 1480 

ƒ 3 92 
 350 

» 828 



E . 

Verven. 
O. , 
G.  Voskamp, 
A. Zevenboom, 
r , ter , 
Evers, 

. E. . Ezerman, 
 .1. v. , 

Smeden. 
J.  Wullink , 

 Wullink , 
Behangen. 

. Gr., 
Tennissen, 

. Wensiuk, 
. , 
. Paalman, 

d en zink. 
P. de Vries, 
Van Eldik , 
J. A. Tappei*s. 

. .1. , 
Van t ft  Zn , 

. 13 

te Zutfen, 
» idem 
» idem 
» idem 
» , 
» Zotten, 
» idem 

te Zutfen, 
» idem 

te Zutfen, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 

te Zutfen, 
» idem 
» idem 

idem 
idem 

f 1080 
» 999 
» «86 
» 909 
» 895 
» 887 
» 838 

ƒ 117 
> 112 

ƒ 2 60 
> 253 
» 125 
» 122 
» 106 

naar  Zwaluwe en naar l nabij  Breda-
het wijzigen van sporen cn wissels op de stations 

r en , met inbegrip van 
het leveren en verwerken van ballast en het 
verrichten van daarmede in-vciband-staande 
werken, ten behoeve van den spoorweg van 

l naar  Breda; ingek. 12 bilj. , als-
A. Terwindt . t., vi ; s ',. 

f 418 
» 405 
» 898 
 395 
390 

A. Terwindt , 
. Vlasmau, 

P. , 
A. S. Schaafsma 
J. Schaafsma, 
W. E. VVeijers, 

. , 
. . Gruijters , 

T. Verhoeven, 
. Verhoeven, 

.1. , 
G. Goedhart, 

t é Sijmegen, "  ƒ 154,000 
» Amsterdam, » 130.800 
» Valkcnswaard,» 129,000 
» , » 126,700 
» , » 124,490 
. Tilbmg, » 123,100 
» Wouw, » 121,609 
» Orthen, » 117,793 
» . » 109.400 
» Priusenhage, » 108,974. 

 » 106.520 
» , » 105.000 

te Zutfen, 
idem 

,..» Febr.: het bouwen eener 
briigwacliterswoning aan het kanaal buiten de 
Bentheimerstraat; ingek. 5 bilj. , als: 

B. Wessels, ƒ 3349 
. v. , » 3194 
. Weertman. » 3063 

A. J. Woltcrsom,  2994 
B. Bruins, . 2073 

 13 l'ebr.: Bestek AE. het leveren 
van eikenhouten dwarsliggers en van eikenhout 
voor een half Engelscb wissel, ten behoeve van 
den Spoorweg , in vier  pere; 
ingek. 10 biljetten, waarvan 1 ongeldig, als: 

le pere. 2e jtere. 3e pere. 4e pere. 
J . Nahuis, 
Groenloo, ƒ 2.95 p. s. ƒ 8.— p. s. ƒ 2.85 p. s. 
 B. Groot-

„ - - - . 13 Febr.: het verrichten ran 
! eenige werkzaamheden aan- en bet uitbouwen 
van het gebouw- ter  verpleging van besmettelijke 
zieken: ingek. 8 bib., als: 
t fi — J ' „ . .... 

te Nijmegen, 
idem 
idem 

. 
Nijmegen, 

idem 
idem 
idem 

j 2094.72 
» 1975 
» 1903 
 1826.60 

» 1805 
» 1777.77 
» 1724 
» 1697 

huis. 
, 2.94 

e s & 
Sonne, 
Wesel, 
 A. v. d. 
Eerden. 
Bokstel, 

3 

2.98 2.98 2.98 260.— 

J. G. (Jekkers. 
 F. Buskens, 

 J. v. , 
1 . P. v.
! J. Ponders, 
 A.  Verheij, 
| W. , 
'  J. S. Graudjean, 
gegund. 

A m . 13 Febr. 
het maken van afschuttingen, schuiven ei 
dwarsduinmen, en verdere werken, in den Groote 

i i ; ingek. 11 bilj. . als: 
P. v. Essen, te . 
Gom. Geils. » Westzaan, 

» , 
» Schootcn, 
» Spaarndani. 
n , 
» Amia-Paulowna. 

. Ezerman, 
Gebr. ,  luem 

. g A.Wz., » idem 
G. , :> idem 

. . , » idem 
.1. G. , » idem 
A. W. Welsing, » idem 
G.  Boezewinkcl, » Brummen, 

. W. , » Zutfen, 
Perceel . 

hekken: 
A. Burbank, 
W. Vlaswinkel, 
 Volkers, 
 W. Wullink , 

W. , 

ƒ 1324 
» 1309.80 
 1272 

» 1250 
» 1239 
» 1225 
» 1116 
> 1094 

1040 
t leveren en stellen van ijzeren 

VV. G. n &  Zn. 
 W. ten Braak, 
. Wullin k , 

te Zutfen, 
» , 
» Zutfen, 
» idem 
» idem 

, * idem 
ii idem 
» idem 

ƒ 9 05 
» 692 
» 619 
» 615 
 600 

ii 599 
» 571 
> 556 

 15 Febr.: het doen van eenige her-
stellingen aan de dooilaatbrug bij  kilometerpaal 
22  (tusschen m en ; ingek 

te Brummen 
» idem 
ii idem 
o idem 
» Assen, 

ƒ 4 9 99 
» 4716 
ii 4500 

3369 
2964 

, 

22,980 
of 

2.99 i 

2.98 

24,660 
of 

3.07 » 

2.98 
46 ji . > 

45 p. l 

7060.— 15.50 

6900 — 

22,746 
of 

3.05 
-

gerwou, 
Bokstel, 2.98 . 

k &  Staal, Breda, 
, 

Brussel. 23,250 
. A. Spielings, Bokstel, 

Ferd. Clerex, 
Bokstel, 22,700 22,000 25.400 
2o. Bestek AF, de levering van stalen spoor-

staven, stalen lasch- en eiiidplaten, ijzeren 
haak- eu schreef houten en stalen veerringeu, 
ten behoeve van bet tweede sjssir  tusschen 

l en liieila. in drie pere*; ingek. 16 
biljetten waarvan 3 ongeldig, als: 

lc pere. 2e pere. 3e pere 
p. 1000 st. 

i i nu & a Porte. 
Amsterdam, ƒ 14.95 

Gebr. , 
, ƒ 6599.025 

Beijci-sinuim, , 
Soeiété aiioiiyine des 
GossebeSi (ïossidies. 

ftochumcr Veiein. 
Bocliiim. ƒ 124,288 

w Vaughaii, 
. ,334 

.Phoenix"  Actiën-Ge-
sel tochaft ïïn- Bergbau 
und lliitteubetrieh , 

r  bij . 131,900 
('arauiii i .t Co.. Thv-

le-Chateau, "  118,887 
Eisen- und Stublwerk, 

Ostialiriiek , 145,640 
Boctété aiioirvmo des 
Acicrii- s d'Anglcur , 

v (Angleiir) , 
. E. Oving. , 

Gute-lloll'iimigshütt e 
Aetieii-Verein für 
Bcrghali und llütten -
hel rieb, Oberliaiisen, 123,408 

Ss-iété anonyine de 
la lahriiiiic'd c -
lons de la Blanchis-
si'rie, e hij 
Charleroi. 6145.-
3o. Bestek no. 353, het leggen der  tweede 

spoorbaan tusschen het station l en het 
aausluitiiigspunt der  sjioorwegen van Breda 

Th .
W. , 
Joh. v. d. Vlugt, 
J. Verbaan. 
P. Willemsz., 
W. Goppée, 
Verhagen &  Verton, 
C. v. , 

. , 
gegund. 

s-llage. 14 Fchi 

ƒ 2900 
ii 2750 
 2449 

ii 2424 
» 2387 
li 2379 

2375 

G. .1. Boezewinkcl. 
A. Schut, 
J. Schut, 
G. Boerstoel, 
B. e Jr., 
C. ter . 

o on " . n 7 : " r h . '  , 1 5. F o b , ' : l o '  h e '  leveren 
van 76,000 stuks greskcicn >»/„  en van 38.000 
stuks groskeien » / „ : 

per  1000 

Winterswijk ,  2855 

ƒ 93.92 f 49.60 ' 

, „  2368 
ii , „  2360 
» Spaarnwoiide, » 2340 
» Groote-Upolder, » 2160 

. . . i i-cui,. lo. de levering aan de 
Staatsspoorwegen van; lo. 125,000grenenhouten 
dwaisliggei-s, in 4 perceelen 

e Vigneron, Brussel, le pere. / 56,027 
J. N. de s &  Sühne, te 

Wesel, 2 pere. ƒ 2.13 per  ligger 
en 2 . » 2.16 » » 

Van d. e & , 
4  » 2.14 » i 

J. . v. , Bokstel, 
4 pare. »1.87 » » 

Bennert &  Tassbender, Ant-
, 1 pere. ƒ 54.479 

J. J. v. d. Eerden Pzn., Bokstel, 1 |ierc. » 59,600 
2o. 25.000 eikenhouten dwarsliggers: 

F. Clerex, Bokstel. ƒ 78,000 
J. J. v. d. Eerden Pzn., Bokstel, » 76,700 
J. . v. , Bokstel, f 3.12 per  ligger. 
B. . Clerex, Bokstel, ƒ ,609 
l.a Comjiaguie C.immereiale Francaise, 

Parijs. » 68,500 
e Vigneron, Brussel, i 69,750 

J. N. dc s &  Siihne, Wesel, ƒ 8.35 p. ligger. 
Bennert &  Tassbender, Antwerpen, f 80,464 

So. het maken en leveren van 200 tonghewe-
gingen voor  s|ioorvvisse)s: 
Anderston Foundry Compagnie. 

, '  on Tees, ƒ 25,347 
. J. Enthoven &  Co., . » 21,816 

: ... i—. i 

84.95 
84.81 
84.89 
84.34 
82.33 
81.90 
79.78 

79.49 

45.60 

45.40 
51.94 
46.37 
46.54 
46.19 

46.34 

-iiogi.-. ii Bin 
4o. het leveren en earboniseeren van eikenhout 

116,186 
6636.50 

ƒ 67,100 
» 56,100 
ii 50,889 
ƒ 48.968 
» 48,800 

w i l w „iwnwwmii i »aii i 
voor 200 wissels eu van 400 dwarsliggers, in 2 
peivoelen: 

Perceel 1: 
F. Clerex, te Bokstel, 
B. . Clerex, » idem 
J. . v. , » idem 
J. N. de s ft  Sühne.» Wesel, 
J. J. v. d. Eerden Pzn., » Bokstel, 

Perceel 2: 
J. J. v. d. Eerden Pz., tc Bokstel, ƒ 5200 

r  &  Co., .> , » 4999 
Van der e &  Gips, |» idem  4190 
 t ' t r c c h t , 14 F'ebr.: het versterken van den 
bovenbouw van 8 bruggen in den Nederland-
selien g tusschen Arnhem en Velper-
biiiek-aansltiitiug ; minste insehr. was G. . v. d. 

, te Arnhem, voor  /'  4210. 
 / . ui r e n , 14 Peur,: het leveren en maken van 
 eenige timmer-, metsel , stukadoor- en smids-

j  werken in het krankzinnigengesticht: Perceel 
. timmer-, metsel- en stukadoorwerken: 
. Schmink, te Zutfen, ƒ 1389 

, u Bruuiinen,  1359 

A. Plena , 
J. Stienon Collart , 

. 
Erven . Trip . m 
F.  ii. 

s Gotliu en Co., , 
 Thoonsen, , 

J. B Watelet. Brussel, 
C. P. Petit, Breda. 
E. Bullion, Combluin-

ailPnut, * 
2o. het leveren van 262 . hardsteencn trot -

toirbanden : 

per . 
gezaagd behakt 

. .1. Bosman. , f 2.67 
J. Stienon^illar t , gein. ƒ 3 . 9 55 2.60 
. nuis Goflin en Co., , 2.45 

E. Burlion , Comblain-au-
Pont, gem. 2.40s 

F. Bixlson, , gem. 3.18 
C. P. Petit, Breda, 2.27 

So. het vernieuwen van het bovendek der 
brug over de rivier  de Aa buiten den Orthen-
uitgang ; ingek. 7 bilj. , als: 

. den Otter, te n , ƒ 289.50 

. v. d. Bouwliuijsen.  's-Bosch. » 25 
. Fi-ankefoit, » idem » 2370.44 

A. F'isscher, » idem » 234 
A. Scbellekens, » idem » 218 
A. J. . , » idem » 215 
A. A. van Gaal, » , » 190 

4o. het gedeelndük sloopen van den kruittore u 
no. 2 aan den Noordwal, waarvan de afkomende 
puin ten vnordeolo van den aannemer. 

. Bovendien door de gemeente 
beta n : 

te , 
, 

 's-Bosch, 
"  Empel. 
 Niiland, 

» 's-Bosch, 
n , 

nog te 

. de , 
J. . Nagel voort, 
J. v. Wordragen, 
J. v. , 
A. v. Balsvisirt, 
J. v. , 

. den Otter, 
de gemeente bovendien' nog 

/ 265 
» 222 
 185 
 177 
 149 
 48 
 45 

uit te aan 
keeren : 
 Prinse,  Jlade, 

G. J. V. tip , » '8-1)08011, 

| T e ^ , : " , ™ 1 8 }' ebr"  h e t bouwen van eene 
school te Ter-Aa met bijlevering van school-
meubelen, onde, beheer van den architect J. 
Cubes, te Utrecht; ingek. 13 bib'., als: 

/' 35.50 
» 53 

j . , , 
, A. , idem 

E. F'luijt , idem 
| A. Gervvig, Breukelen, 

. Giillioi'n , idem 
G. y. d. Wilt , idem 
A. Panrileknopei-, . 

, Westbi-oek, 
B. , , 
W. r . Schaik, Nieuwei-sluis, 
C. &  G. Verwen, t en Uithoorn, 

. , Ter-As, 
W. . , Vinkenveen, 
nog niet gegund. 

ƒ 10,000 
9,934 
9,250 
9,200 
9,200 
8,980 
8,976 
8,960 
8,943 
8,913 
8,888 

i 8,675 
' 7,790 

VAN 

D E O P M E R K E R 
van G 24  1883. 

 to 12 uivii , iloor  (ie dirtu'ti o dor  lloll . -
mautschapiiij: do leTering van 450 3 bewerkte  14 1 ontioworkto 
witto zands'toon, of ilaannodc ovoroonkoinondo gehouweo stoon. toti 
bcluwvo van hot to maken - aan hot , 

. . op het bureau van den iiî oniour-t-liol '  afdeeling Weg en 
Werken. 

inisitrditr n , te 12 uren, door  hui'g. en weth.: lo. het leveren 
w i vijlen, steenkolen, spijkers, ijzer, verfwaren, touwwerk, sehoon-
nuikgereods4.haji|ron. zink, kojier, koiwr- en ijzenlraad. kalfaatwerk, 
steenen, enz. enz., iu .'i perceelen; 2a. het leveren van bezaaide eiken-, 
jrrenon- . vuren- en dennen houtwaren, sineedijzer. enz. enz.; 3o. het 
vergrooten van de wachtkamer bij  de collegezaal in den s 
Botanicus. 

Amhtridaii i te 12 uren. aan 's s cent raai magazijn van militair e 
kleeding, uitrustin g enz.: de levering van 1000 tienmans blikken kook-
ketels, en 2500 killiipeineutsdekens. 

-lliigr , te 1 uur,  burg. en weth.: het, leveren van gegoten-
ijzeren buizen, hulpstukken en/... ten behoeve van de duinwaterleiding, 
aldaar. Biljetten inzenden uiterlij k te 12 uren, ten gemeentehuize. 

 tc 1 uur, op het raadhuis: het bouwen van eene vaste 
houten hulpbrug met beweegbaar  gedeelte over den . aldaar. 

l tiTili im . in bet Timmerhuis: de levering van 1,200,000 . 
gaskolen. 

, te 3 uren. door het best, van den r ca., 
in het raadhuis: lo. het leveren van een horizontaal direct werkende 
hevet-centrifug;uil|>onipmachine. stoomketels enz.; 2o. de gebouwen voor 
de plaatsing van genoemde werktuigen. . bij  den architect .1. Paul, 
te Zevenhuizen. 

 te 5 uren, in Be /waan: het bouwen van een woonhuis 
c. a. voor den schoenmaker . , aldaar, met bijlevering 
der  materialen. Biljetten inzenden 25 Febr.. bij  den architect . 

n klaar. 
, iu het logement-Oosterhout: het afbreken eu wederopbou-

wen van eene schuur, aldaar. . bij  den architect F. Brouwer, te 
Corn juin . 

 Vrkr. 
 'te 10 uren. door  bet best. van den polder  Stein, hij 

Wed. . Blanken: het maken van een gebouw, bestaande uit machine-
en ketelhuis, eene steenkoolbergjilaats en de henoodigde aardewerken, 
alles ten dienste van hot te stichten stoomgemaal van genoemden 
polder, in 1 perceel. 

 te 11 uren. door het ministerie van marine: bet bouwen 
en leveren van 2 loodskotters, met beschieting en mastgestel. van 20 

. volgens gewijzigde samenstelling. ) 
 LJ ''aarlemi , te 11 uren, door het . . kerkbest. 

van St.-.lacobus de , in het raadhuis aan de l.iebrug: het ver-
grooten van de kerk en aanboorende werken, verf werken enz., aan- en 
in de kerk eu pastorie, aldaar. . bij  den bouwmeester  A. (\ Bleijs, 

n ?U. te Amsterdam. 
 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën : lo. de levering 

van: le pere, gegolfd gegalvaniseerd plaatijzer; 2e pere. gegalvani-
seerde klinknagels, ringen, houtsehmeven en haken; 3e pere, bascules; 
4e peiv.. papier  en enveloppen: 2o. de levering van liet ijzerwerk voor 
ttO schuifdeuren in goederenwagens, ten dienste der  Staatsspoorwegen 

]i .lava. 
, te 12 uren, door  den directeur der  artillerie-sta|iel- en con-

stnietieniagazijnen: de levering van verschillende behoeften, voorden 
dienst in , over 1884. 

 te 3 uren. door het best. der  Bossche Bouwmaatschappij, 
in het café Plaats-l{ovaal: het houwen van 17 beneden- en 17 hoven-
woningen, op den Zuid wal, aldaar. . bij  Th. .1. m pers Jr.. 
aldaar. 

 te 3 uren, door  tie commissie voor  don uitleg der  stad, 
ten raadhuize: het sluiten van den mond der  Oude , met bij -
komende werken. 

 te n uren. hij . . : het afbreken van de 
bestaande- en het houwen van eene nieuwe boerenhuiziog, te -
garij p lui . bij  A. . de Groot, te Bei gum. 

 te 10 uren. door  burg. eu weth., bij  de herberg Be Vroo-
lijkheid : eenig aardwerk in 7 pere, tot verbetering der  geineentelande-
rljen langs de Westervoldsche Aa en de . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
Snaken van nnrmaliseeriiigswerken iu de , tusschen de 

n llf i en 117. onder de gemeenten t eu l'apen-
Jrecht. g ƒ 31.350. 

 te 1*2 uren, door den raad van administratie van het 
: het maken van eene walheschooiinii langs den tuin van 

dit gesticht. . bij  den architect W. F. van der . Aanw. 2fi 
Febr.. te 10 ureu. 

k o e d i j k , te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten van 'le 
school en onderwijzeiswoning, en het leveren der  schoolineubelen. . 
bij  den burg. en ilen architect Bil Groix, te Alkmaar . 

. te 1 uur, ten kantore der  gasfabriek: de levering van 
ongeveer  73,000 . Fngelsche gaskolen. 

 te 2 uren, bij  A. van Buren. opdoTolbnig: bet bouwen 

van een huis met schuur, met bijlevorin g dor  materialen, uitgezonderd 
 steenen. 

 i . te fi  uren. door  den expediteur .1. B. de , hij  W. 
1 : het bouwen van een woonhuis, aan de binnenzijde van den 
 Oosthavendijk. aldaar, lui . bij  den architect A. leClerctj, te . 

! Aanw. te 5 uren. 
 door de 's-Gravonhaagsche Passage-maatschappij: het af-

 breken van eenige woningen aan het Achterom, aldaar, lid. bij  den 
 architect . Wesstra Jr.. aldaar. 

 door het dijkshest. van bet waterschap Zo ven-Griet en ijen-
en-Stad-Slooten: het verbeteren van den melkkelder  in de boerenhuizing 
bewoond door J. . . onder  Oosterzee. g ƒ 920. 

 floor  burg. en weth.: de leveling van p. m. 600 
; gewassehou grint . 

l l iet li t . te 10 uren. door den eerstaanwezend ingenieur, iu het 
gebouw voor n en Wetenschappen : het houwen van eene wachtoi-s-
woning in het fort . 

 te 10 uren, door  kerkvoogden der  llorv . gemeente te 
k en Bolwijnen, hij'Tenni s Vissers: bet afbreken der hestaande-

, en het bouwen van eene nieuwe school. Aanw. te vJ'/2 uren. 
 te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. bet rioleeren van de 

2e helft der  Niemve-Ghiiiekoristraat en bet leveren en leggen van 
trottoirbanden , aldaar: 2o. het rioleeren. met het leveren en leggen der 
trottoirhanden , van een gedeelte der , de t 
en een gedeelte dor , benevens bet doen van bestra-
tingen, begrintingen en hepuiningen in die straten. 

 (onder  Vrijhoeven-C'apel), te 2 uren. door hot best. van 
het waterschap Be Groote Oude Straat, hij . Oerleinans: het begrinten 

! van de voorste . liggende ouder  ('apelle. strekkende van den 
Capelsehedijk tot de achterste , lang 1100 , met hijlevering 
van de grint . . bij  Cornelis de n J/.., aan den Capelsehedijk. 
Aanw. te 10 uren. 

 's avonds 7 uren, bij  G. Venneuia: bet houwen van 
eene draaibrug over het llonfddiep, aldaar. 

, door het best der e : het 
houwen van een gebouw voor  vogels op een aan te wijzen terrein in 
de . 

A r n h e m , in het hotel-Bellevue: het houwen van een woonhuis, 
voor  rekening van . P. van lïcm»>eloii. op een terrein aan den 

n straatweg. Bestek en teekeningen in genoemd hotel. 
 ten gemeentehuize van Franekeradeel: de levering van 

p. m. 600 stère grint . 

 te 11 uren. ten kantore van den sectaris-ontvanger  van het 
6e dijksdistric t in Overijsel: bet maken van een nieuwen dijk met 
uitvateringsduikersluis, ter  plaatse van de doorbraak in de Wipstri k en 
den Staatsspoorweg . . hij  den buitengewoon opzichter 
W. van Wijngaarden, te . Aanw. 1 , van 10—12 uren. 

 te 12 uren. dooi- burg. en weth.: lo. het houwen van eene 
school voor 240 leerlingen en eene onderwijzerswoning. met hijlevering 
van de henoodigde materialen; 2o. het maken en leveren van 120 

j  schoolbanken volgens model, dat dagelijks iu het raadhuis te bezichtigen 
is. . bij  den architect C. A. r  Bz.. aldaar. 

 tel uur. door  het ministerie van waterst. enz.: het onder-
houden en herstellen van het w te Arnhem, van den 
dag der  goedkeuring van de besteding tot eu met 31 t '86. . 
bij  den bouwkundige voor de n iu het le district , te 

. 
 te 1 uur. door  burg. eu weth.: het verbouwen van een 

gedeelte van den koninklijke n schouwburg, altlaar. Aanw. 26 Febr., 
te 10 uren. 

. te l uur. door  burg. en weth.: eene belangrijke 
verbouwing en vergrooting aan de openbare school dier  gemeente. . 
hij  den bouwkundige .1. van der , te Zierikzee. Aanw. 28 , 
te 3 uren eu 2 t te  uren. 

. te 2 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten van 4 scholen, als: iu het uorp. te Bronkhorst, te Baak en 
te . alsmede bet bouwen van eene onderwijzerswoning bij  de school 
te . 

 i\
 te 1"., uren. door  de lloll . . 

in het : lo. Bestek i.o. 291. het rerrichtet l van timmer-
werk, met enkele nijkomende werken, iu 5 perceelen. ; 
2o, Bestek no. 262, bet verrichten van verf- en behang werk. in 5 
perceelen. g ƒ7331.05; 3o. Bestek no. 203. bet schoonmaken, 
uitdiepen en verbroeden van bermslooten en grcp|>ols, benevens bot 
uitvoeren van eenig taludwerk, in 4 perceelen. g / 37' 5.77'*: 
4o k no. 2(.>4. het uitvoeren van metsel-, voeg-, pleister-en straat-
werken met enkele bijkomende werken, in 5 perceelen. g 
ƒ 6740.45s: 5o Bestek ito. 205, het verrichten van wit- en sanswerkent 
benevens bet herstellen van eenige pleisterwerken, iu 4 perceelen. 

g ƒ2258.94. Alles op den Oostorspoorwog Amsterdam—Amersfoort 
eu ; . Bestek nn. 296, het verrricbtei i van timmer-
werken niet eenige bijkomende werken, in 3 perceelen. g 
ƒ3214.56; 7o. Bestek . 297. het verrichten van verf-, behang- en leer-
werken, in 3 perceelen g f 2393.52; 8o. Bestek no. 298, het 
schoonmaken, uitdiepen en verbroeden van bermslooten en greppels, 
benevens hot uitvoeren van talud werken, in 3 perceelen. g 
ƒ 2577.50; 9o. Bestek no. 299. het uitvoeren van metsel-, voeg-, wit-
saus-, pleister- en straatwerken, in 3 perceelen. g ƒ 3681.12r>. 
Alles op den Oosterspoorweg Aiuersloort-Ziitfei i euojiden N'ederlandsi'b-
Westfaalsehon spoorweg Zutfen—Winterswijk . 



 E  E n. 

 door  hot dijkshest. van Wouseradeels Zuiderzoedijken: de 
levering van: 

fi50 stuks grenen palen, van 62 . lengte. 
400 » idem  53 » » 
860  idem  86
84 n zware eiken gordingen, 
32 i) lichte idem, 
92 » ondermaatsehe idem. 

. hij . \V. de : het afbreken en woderopbouwen van 
een bovenlokaal met aanverwante werken. Aanw. 3 . 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: het inrichten 
van een lokaal tot tuigenkainer, in een der  artillerieloodsen, op het 
marino-geschutpark. te Amsterdam. g J' 1330. 

 te 12 uren, in het gemeentehuis: het houwen van eene 
onderwijzerswoiiing te Nieuw-Buinen, op het Vooraf no. 15. noordkant. 
Aanw. 2 , te 12 uren. Biljetten inzenden vóór 10 uren. 

 , te 12 uren door  het prov. : lo. het opruimen van 
de oude hoofden, het maken van eene binnenhaven met beschocide 
kaden, terreiiisaauhooghig. bestratingen enz. te Zoutkamp; 2o. het ver-
nieuwen en herstellen van beschoeiingen aan het kanaal van Groningen 
naar  Uelfzijl . hij  de Wirdutnerti l in den ; 3o. het vernieuwen 
der  vaste brug. genaamd de Sehotshorgei'til. over  het Zandstermaar, 
in den weg van Appingedam naar ; 4o. het maken van 
paalheheiiugen met aard talud of steenstapelglooimgen tot herstelling 
van de kanaalglooiiugen langs de wegen en jaagpaden, in 5 pere. 

 0- 12 uren, door  hurg. eu weth.: het houwen eener 
school met onderwijzerswoiiing. lui . hij  den architect .1. . . 
te Goes. Aanw te 11 uren. 

 (gi'in. . dooi- A. Fakkert: het houwen van 2 
woonhuizen met hijlevering dei'  materialen. 

 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo.het 
onderhoud eu herstel der  werken aan den , van 1 i 
'83 tot 30 Apri l 'S4. Aanw. 28 Febr.. te 12 uren. uitgaande van het 
direetieverhlij f te . g / 139,500; 2o. de uit-
voering van bagger  werk, tot onderhond van het vaarwater  in de 

, te , tusschen de kilometerraaien 141 en 143. 
Aanw. 28 Febr.. te 12 uren. 

 te 12 uren. hij  Gebr. Brinkman: het houwen eener  graf-
kapel met kelder  op de Protestantsche begraafplaats te , lid . 
bij  den architect V. (». A. Bosch, te Arnhem. 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
hehoeve der  Staatsspoorwegen: het maken van gehouwen en andere 
werkm op de halten Woudenborg tui Veeuendaal en het station . 

. bij  den hoofdingenieur  te Arnhem en den sectieingenieur  te . 
Aanw. 20 en 28 Febr., te 11 uren, aanvangende te . g 
ƒ 100,700. 

 le 1 uur, door  burg. en weth.: het maken van nieuwe 
toegangswegen bij  de , de verbreeding der  Geldersche-
kade. en de onderhouw der  nieuwe , aldaar. . aan 
het Timmerhuis. Aanw. 1 , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  de directie der  Westfriesche Tramweg 
maatschappij: Bestek no. 2. het maken van eenige kunstwerken; het 
veranderen, versterken enz. van eenige bruggen: het gereedmaken der 
aardebaan, het leggen van sporen en wissels met alle daarmede in 
verband staande werken voor  het , van 
de tramlij n n ; lïestek no. 3, het houwen eener  loco-
motieven-remise met ketelhuis, werkplaats, stecnkolenheigplaats, kantoor 
en magazijn; het houwen van een rijtuigen-remise; het graven van 
slooten. het ophoogen van het terrein, het plaatsen eener  afrastering 
enz. enz. n en ander  op het emplacement Groote broek. . bij  den 
ingenieur  .1. . van Waning, te . Aanw. 2 , te 9'^  uren, 
aanvangende bij  het kerkplein, te . 

, door  het dijkshest. van het waterschap Ze ven-Grieten ijen-
en-Stad-Slooten: het verboogen en verzwaren van den zeedijk op -
mertsoord, ten oosten van de , over  eene lengte van 510 . 

g / 10,400. 
(orii.jinii . door  den architect F. Brouwer: het afbreken en weder-

ophouwen vair  een boerenhuis met lijtshui s enz. te l werd. op de 
plaats in gebruik hij  li . O. Joustra. 

 te 10 uren, door  dijkgraaf et) heemraden van de Scher-
ïneer, op het raadhuis: de levering van 180,000straatklinkers. Biljetten 
inzenden vóór 9 uren, op de poldersecretario, aldaar. 

 , te  uren, aan het bureau vair  den inspecteur  dei* 
directe belastingen enz.: het onderhouden van- eu het doen van eenige 
herstellingen aan hei w te Amsterdam, ged. '83, '84 en 
"85. l bij  den hoofdopzichter  G. . Wijndels de.longh, te Amsterdam. 
Aanw. 8 , te 11 uren. 

, te 2 uren, ten raadhuize: het verbouwen van de school dier 
gemeente, lui. hij  den architect Beuijsson, te Boksmeer. Aanw. te 
10 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van tiiiaucien: het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen ged. 1833, '84 en'85 
tot en met 31 t '80. aan het gebouw te Groningen, waarin geves-
tigd zijn du kantoren van de hvpothekon en het kadaster. . bij  den 
bouwkundige van de n C. . Beters, te e en hij 
den hoofdopzichter . Fokkens. te Zwolle. Aanw. 3 , te 12 uren. 

 te 11 uren, don1 het ministerie van waterstaat enz.: het 
ged. '83 onderhouden van- tn liet doen van eenige herstellingen aan 
de landsgebnuwen te 'e-lUge. Aanw. 7 , te 9 uren. g 
ƒ 44,130. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs- en eenige andere werken voor 
de verbinding nabij  Oeffolt van den n spoor-
weg met den spoorweg Nijmegen—Venloo. . bij  den hoofdingenieur, 

enige ver-

te Arnhem en den sectieingeniour, te Nijmegen. Aanw. 6 en t 
te 11 uren. g ƒ 40.900. 

Chariots, te 12 uren. ten raadhuize: lo. het afbreken iler  bestaande-
en wed erop hou wen eener  nieuwe school en onderwijzerswoning, aan 
den straatweg ouder  die gemeente: 2o. het verlichten*  van i 
amleiingen aan de le openbare school, aldaar. 

, te 1 uur, door  hurg, en weth.: het afbreken van 2 ge-
bouwen, en het houwen van een post-en-telegraafkantoor  met direc-
teurswoning. . hij  de architecten W. &  F. , te Zwolle. Aanw 

, te 1 uur. 

 te 12';t uren. dooi- het ministerie van waterst. enz.: 
lo.het driejari g onderhoud der  duinbeplantingonop Schiermonnikoog, in 
2 perceelen. Aanw. 9 . ; perc. 1. f 1000. perc. 2, / 1800; 
2o. het driejari g onderhoud van de duin- en oever  werken op Ameland, 
in 2 perceelen. g per  jaar: perc 1, ƒ 8500, perc. 2 ,/ 19,000: 
3o. het stellen van rijsschuttmgen en het doen van stroobeplantingen 
in de duinen van Ameland. g /'  10.00'J, Aanw. 9 t 

t.roningen. te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbeschoeiing met 
steenslapelirig langs het kanaalboon! van den n weg van 
Groningen naar  Uelfzijl . . bij  den hoofdingenieur  en den ingenieur, 
beiden te Groningen, en bij  de onzichters , te Groningen en 
Strafing, te . Aanw. 13 . g ƒ 15.750. 

 te  uren. door  het ministerie van water-staat enz.: het 
leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, kojier  en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, tot het doen 
van herstellingen aan de - en andere vaartuigen, in gebruik 
hij  het baggerwerk ten behoeve der- werken van de e en n 
in de provinciën d en Noord-Brabant, gedurende het tijdvak 
aanvangende 1 Apri l '83 en eindigende 31 t '84. Aanw. 14 . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen; lo. het maken van gebouwen eu bijbe-
hooreude werken bij  het punt van verbinding van den Noordbrahantseh-

n spoorweg aan den spoorweg Nijmegen— Venloo. . hij  den 
hoofdingenieur, te Arnhem. g ƒ 18,100; 2o. het leveren en ver-
werken van stortsteen, ten behoeve van de overbrugging van het 

h . eu het verrichten van heistellingen eu vernieuwingen 
aan de rivierwerken, gelegen aan den noordelijken oever  van het 

h p tot de overbrugging behoorende, met het onderhoud 
dier- werken tot 1 i '84. . hij  den hoofdingenieur  Van , te 
's-llage i'i r  hij  den ingenieur e Uruij n cn den opzichter  Chevalier, 
beiden te . Aanw. 12 . g ƒ 19.100. 

Utrecht , te 12','j  uren, door  de directie der  Nederl. -
maatschappij: de leveling van magazijiisgoederen, 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: lo.het 
vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de e he Vaart, in 
de prov. , te . Aanw. 15 n t. g 
ƒ 2000; So. het onderhoud van de werken van het . Aanw. 
15 . g J 15,000. 

, te 3 uren, door  de commissie van beheer  der  geineentegas-
fabriek: de levering van ongeveer1 66,000 . e gaskolen. 

P 

. 
Breda, 13 Febr.: lo. bet maken ran wel-

knzeruc e bange Stallen aldaar; uottfln bij  de kaw 
ingek. 5 bilj. . als: 
N. v. Witteren, 

 A. , 
A. v. d. , 
J. . 
Tb. , 

2o. bet bouwen 
deiscbe e bij  lireda; ingek. fi  bilj. , al 

te , 
 Breda. 

» idem 
 idem 

» idem 
eener  borgloods op 

/' 19
 l'.i(ii ) 
 1850 

i 177» 
 1542 

le Qal-

Tb. . tc Breda, ƒ *l<!0 
,1, Schoenmaker*,  idem » 23u0, 
A. de Zwart , » tiinneken, > 2280 j 
J. . » Breda. » 2174 

. Verlegb. » tiinneken, » 2173 > 
P. .1. v. (ilabbeek, » Breda, » 2109

J o u r e, 14 Febr.: bet bouwen van eenwoon-
met winkelhuis voor . .1. : aange-
nomen door  G. S. de Boer, te Balk. . 

M l i i i i l e i i i i n r g (bij  llindeloo ), 15 Febr.:] 
lo. bet verboogen en verzwaren van den zeedijk 
van Schuilenburg tot punt 1000. over  1221 . 
lengte; aangenomen door  Sj. van der  Wal. te 

, voor  ƒ 13,837. 
2o. bet maken van een steenglooiing, ter  ver-

vanging van paalwerk, met bet verboogen en 
verzwaren van den nevenliggenden dijk , over 
8:1.40 . lengte, tenOOtten van de -
sluis; aangenomen door  S. , Zeldonrust, te 

, voor  ƒ 3683. 
3o. bet leveren van materialen: 
a. (120 last z.uilenbaz.alt; aangenomen door 

t <t , te , voor  ƒ 11.73 
per  last. 

b. 225 last blik ; aangenomen door . G. 
Stoensma, te , 125 last voor  ƒ 5.15 per 
last, . , te , 100 last voor 
5.05' per  last. 

e. 8 : t grint : aangenomen door  .1. .1. Postma, 
te Veen wouden, voor  /'  3.64 per 3 . 

. 16 Febr.: bet veranderen der 
Veemarkt, m 3 perceelen: 

le perceel, bestrating: ingek. 9 bilj. , als 

.1. Timmei' , Obergum, ƒ 2590 
 Zeldonrust, Warfum, » 2550 

B. W. , Gurnwerd. » 2520 
B. Jansen, Westerwijtwerd, » 2510 
A. .1. , Bedum, » 2485 

. , Bedum, » 2480 
G. Bremer, ,  2475 
G. Wolthuis. Bedum, » 2449 
J. . v. . Bedum, » 2447 

 16 Febr.: het maken van een 
kanaal uit de Smalle g over 
Oppinde en door  de n tot in het Beigumer-
meer. met bijbehooreude kunstwerken, eerste 
gedeelte; minste inschr. waren C. Sterk . te 
lleokeluni en T. Swets Tz., te Ameide, voor 
ƒ 171,100. 

 17 Febr.: de uitbreidin g van de 
gemeenteschool; ingek. 25 bilj. . als: 
W. Franke, te , ƒ 13,750 
E. v. d. Weijer. 

 J. v. Snnsbeek en P. 
Zoete. 

W. P. Teeuwisse. 
Gebr. . X'  A. n 

idem 

, > 
, i 

idem i 

. Neisingh, idem ƒ 4 1 14 ƒ 3974 

. li . Wiering, idem 4052 4052 
li . n Jr., 3930 3830 
gegund aan den laatste, oplevering 1 Nov. 

 , 19 Febr.: het verhnogen en ver-
zwaren van den zeedijk ten westen van Zand-
voordernoek, lang 2667 ; ingek. 4 bilj. , als: 
C .1. , te Amsterdam. ƒ 44.300 

, 
41.943 

37.280 

/ 42,313 

13,252 

13.140 
12.985 ' 
12 800 
12,800 
12,720 
12,580 
12.490 
12.432 
12,424 
12,387 
11,998 
11,874 
11.790 
11,678 
11,488 
11,423 
11.324 
11.023 

, » 10,425 

A. Pet 
. v. Zon, 

P. Nieuwstad, 
J. de Vries, 
C. Bos. 
G. . 
C. v. Soest, 
P. Ootes, 
J. Poot, 
gegund aan J. de Vries, te Pui-merende, 

2e perceel, marktpalen: ingek. 10 bilj 

Purnierende, 
Purmorende, 

» Beets. 
» Purnierende, 
» , 
,i Purnierende, 

, 
» Wognum, 

Amsterdam, 

ƒ 91)15 
 9885 
» 9850| 
» 9540 
» 9198 
» 9087 
» 8880 
 8818 

» 8425 

als: ' 
.1. , 
li . kimman, 
 Poot, 
. m &  Co., 
. , 

li . , 
C. p v Veltboven, 

. , 
. Oostmeijor. 

Van Spal. 
.  F.nthnven, 
. B W. Schmidt 

, 
B. n &  Co.. 
Van n ,t Co., 
Sonp &  Co. 

te Amsterdam, ƒ 2525 
i> Purmerende,») 2078 
 Amsterdam, » 1981 

» idem . 1969 
 Nieuwendam.» 1924 

. Assen, » 1876 
i. Tilburg , » 1792 
» Amsterdam, » 1720 
 Zaandam, 

» Alkmaar , 
a 's-llage, 
 Amsterdam, 

» Purnierende, 
i) , 
» Oosterhout, 
» Enschedé, 

1700 
1675 
1629 
1550 
1500 
1483 
1473.20 
1398 np  Co.. 

n laatste om conditiën niet, maar  gegund 
aan Van . 

3e perceel, putten en riolen; ingekomen 8 
bilj. , als: 

te Amsterdam, / 2200 
 Purnierende,  1917 

» idem » 1743 
» Beets, » 1550 

, » 1450 
» , » 1400 

 Poot 
.  Westerveld, 

A. Pet, 
P. Nieuwstad, 
S. en C. v. Soest. 
C. , 

. v. Zou, 
.1. de Vries, 

fjro u liigeti . 16 

» Purnierende, » 1387 
» idem »> 1300 
Febr.: het vernieuwen en 

herstellen van beschoeiingen aan de haven te 
; ingek. 21 bilj. , als: 

A. Schreuder  Jr., Groningen. ƒ 2850 
Th. A. J. Croon, idem » 2768 
F. , bellens, » 2724 
P. Nieland, Wirdnni , » 2706 

. J. v. d. Nap, Groningen, » 2700 
J. , Zuidwolde, » 2656 
J. . v. d. Veen, , » 2650 

. Smit, Bedum, » 2648 

. Nieland. Warfum, » 2638 
A. Nijdam Jr., Zoutkamp, » 2625 
J. . Pot, Stedum,  2624 
T. Bos, Bedum, » 2592 

VV. N. v. , » , 
 Slenters, » idem 

('. , » idem 
P. . , » Nootdorp, 

 Sehoenuieijer, » , 
T. , onbekend, 
A. , » , 
.1. . Valk, » , 
P. J. Stigter, » , 
A. , » , 
P. Bergman, » idem 
Oebr. J. . en J. , » , 
W. F. . » idem 
J. . Weides. » 's-llage, 
A. , » idem 

 Stuiver, 
G. v. Wij k en . 

, » , » 10,348 
N. . v. d. t » idem » 9.002 
B. , » Gouda, » 8.877 
F. Vosveld, » , » 8,845 

 17 Febr.: het graven in den 
drooggemaakte!! kavel iu het 5e Veondistriet 
onder . van eene hoofdvaart, ter  lengte 
van p. m. 1225 , en 34 wijken, ter  lengte van 
p. in. 17.148 ; ingek. 9 bilj. , als: 

. . / 21.893 
E. de Boer, » 21.300 
F. B. , » 19,834 

. Brouwer, » 18.780 
.1. Bou.vma. » 17.972 

 Wisman. » 15,800 
E. B. Westra, » 15,646 
W. . , » 12,338 

. Pisser, te , » 11.600 
gegund. 

g f 17,278 
 17 Febr.: «le levering aan de ge-

meente van: lo. 45,000 e keien: ingek. 
2 bilj , als: 
A. . te , /'  1)8.90 
Gein-. Trooster, . Zwolle. '» 112.80 

2o. 14.GO0 Faucouvalkeien: s \ Van l.iui -
burgh, , a  126 per  1000. 

So. 100 S  trottoirbanden: Oebr. Trooster, a 
ƒ 3.39 per . 

4o. 100 ' kantsteen: dezelfden, ;i f 1.34 
per . 

 200.000 Waalklinkers; ingek. 3 bilj. . als: 
A. de , te Zwolle. ƒ 17.47 
Gebr. Trooster. » idem » 16.44 
J. . v. Osch. » idem » 15.95 
per O stuks. 

6o. 15Ü 000 Uselklinkers (Waalvorm): ingek. 
4 bilj  als: 
A. de . tc Zwolle. / 1724 
A. A. v. , » Wijho , » 16.28 
Gebr. Trooster. » Zwolle. » 15.94 
J. . v. Osch. » idem » 15.30 
per  1000. 

i li l  Febr.: het bouwen van een 
zomer- en wintervi-rblij f te Charlois. onder 
beheer  van den bouwkundige . de : 
aangenomen door  11. , te . 
zonder  verf-, glas- en behangwerk. voor  /'0725. 

Verf-, glas- en behangwerk, door  Wed. G. 
, te Charlois en . , te -

drocht. voor  / 650. g ƒ 7500. 
l u ien , 17 Febr.: het bouwen op Steendijk 

van een lokaal van 4 woningen voor  de bouw-
vereeniging »Figeu : 

oplevering oplevering 
1 Aug. 1 Nov. 

Suiallenhroek eu Jalving, 
Assen, ƒ 4492 ƒ 4392 

G. v d. Grampel, idem 4390 4310 
llarco Winteis. idem 4243 4020 

. de Vries, idem 4123 3993 

E. de li . 
J. A. v. d. Straaten, o Bergambacht. 
S. v. d. Wal, s en 

T. , » llemelum, 
gegund. 

g 
Utrecht , 20 Febr.: lo. k no. 355. het 

maken van drie wachterswoiiingen met stalge-
bouwtjes, een op het station Barendrecht, een 
tusschen Willemsdorp en t bij . 
26.237 en een tusschen Breda en g bij 

. 3.795. ten behoeve van den sjmorweg van 
m naar  Breda: ingek. 12 bilj. , (1 van 

onwaarde) als: 
. Geurts, 
 P. F. , 
. Verheul, 

P, . Vorstoijne. 
\. , 
 V. d Vlugt. 

C. Verboom, 
. s Jr., 

A. Blok, 
F. W. de Wit , 

. Boternians. 
2o. Bestek no. 356, het maken van eene over-

dekking der  laadplaats op het station : 
ingek. 10 bilj. , als: 

tc 

te Vierlingsbeek, /' 13,350 
, 1 11.650 

.  11,239 
Oisterwijk . » 11.200 

» , » 10,879 
o idem » 10.870 
n Niunansdorp, .. 10.550 
i t » 10.487 
.) 's-tiravendeid. .950 
» . .. 9.378 
» . » 9,365 

A. . te , ƒ 19,997 
A. S. Schaafsma. » , » 19,984 

. Ezerman, » Zutfen, » 19,950 
G. , n Winterswnk, » 19,050 
G. W. Wegereef, . Enschede, » 18.970 

. , » Zutfen, » 18,865 
(.'. ter , » Wiutei-swijk , » 18,350 
li . J. Boezowiukel. » Brummen. » 18,197 
J. Schut » m » 17,832 
G. Boerstoel, » idem » 17,683 

;e. 20 Febr.: lo. de bouw van eene 
cellulaire gevangenis te 's-llage; ingekomen 13 
bilj. , als: 

. . v. Spanje, 
. Brand en Seret, 

F. . , 
Toni &  Van Beugen 

, 
W. P. Teeuwissen. 
P. Verbriiggeu. 

te , 542,320 
Giesendam, 539.900 

, 539,000 

idem „ 525,773 
» idem 518,900 

ft Waddinksveen 518.400 
, ft 513,000 

» Amsterdam, 510.900 
. 506.200 

's-llage. 503.000 
* Sliedrecht, 496.780 

, 493.992 
« , 488.800 

527.000 

Jan , 
Wed. ('a'niesi » Co. 
W. p eu 

A rends, 
. s bx, 

A. C. Paardokoopor 
en . 

A. S. Schaafsma. 
g 

2o. de bouw van een c 
Breda; ingek. 11 bilj. . al: 
A. Wijnolies, te m 
W. A.' Claasseu, <> Tilburg , 
!.. Brand ft Seret, » Gie 
T. . Osinga, 
P. v. d. , 
C. Bastiaans en Joh. 

 beek, 
. Vnordendag eu 
C. v. d. Plas, 

Wed. Camesie 
en Co., 

. de , 
W. p en 

Arende, 
A. S. Schaafsma, 
Burning 

. 20 Febr.: 
stoomgemaal: 

B. A. v. Schadewijk, 
. v. Schadewijk. 

C. v. d. Berg, 
S. &  C. v. Soest, 
F. , 
C. . 

 Visser  Gzn.. 
. Visser, 
. v. d. Sluis. 

P. , 
P. Andriessen, 
A. , 
A. Barneveld, 

Bo. de machinerieën i 
Zwolsebe fabriek, 
Fvrard , Van l ft e , 

llulair e gevangenis te 

f 588,500 
» 571,900 
» 551),445 
» 557,300 
» 555 850 

eixlam. 
Amsterdam. 
Nijmegen, 

Beigen-op-Zooiii, 

, 

, 
i , 

554.900 

554.700 

549.700 
539,300 

idem 
n 

0 
538 480 
575.187 

lo. gebouwen voor  het 

/ 32.330 
» 3i.30() 
» 3i.500 
» 26.633 
» 26,330 
» 25,850 
» 24.985 
» 24,300 
» 23,787 
» 23,727 
 23.390 

» 23,333 
» 22,870 

/ 30,629 
., 29,315 



G . 

Gehr. Ungcr, ƒ 28,600 
. . ,  27,420 

s &  Van Gelder, » 25,590 
, » 24,850 

J. . » 24.000 
Société du Brabant, » 23.9(0 

. Bnllinckx, > 22,800 
Van Vliet &  Van Cappelle, » 21,720 

, 20 Febr.: bet bouwen van eene 
. . kerk, met sacristie, schatkamer cn zang-

koor, onder  beheer  van den architect P. . 
Cuypors, te Amsterdam; ingek. 30 bilj. . als: 
A. .1. v. , tc Amsterdam, ƒ 117.000 
t' . J. x Jr., » idem  116,280 
Gebr. v. Bcrkum, » idem » 116,000 
W. Westerhof, » Weesp, » 114,200 
W. 'l'ielens, » Utrecht,  190,800 
W. . . » Amsterdam, » 109.770 
J. P. Comelissen, » idem i ion.600 
E. v. d. Wcijcr , » ,  107,400 
P. , » Zaïidfioort , » 105,870 
G. . Si. dcGreeve en 

J. . . , » Amsterdam, » 102,500 
P. , » Utrecht. » 99.883 
F. W. v. Vloten, » idem » 98.000 
A. , » i » 97,900 
P. Andricssen,  idem » 97,700 
N. v. Vcerssen. » idem » 96.700 
J. v. Groenendaal, » Nunhcin, i 95.173 
G. , » Bussuin. » 93.979 
T. G. 'Bekhuis en 1). 

, » , » 93.288 
Gebr. v. d. . » llarlingcn , » 92,345 
Wed. O. Camesi&Co.,» , » 91,991 
J. Slentert, » , » 90,600 
E. v. . » Biissum. » 89,460 
B. A. v. Schadewijk, » , » 82,600 

. v. Schadewijk, » Soest, » 82.400 
. Struike, » Gellikum, » 79,954 

A. v. , » Zevenbergen, » 78,974 
Te laat ingek. biljetten: 

A. Peters, te Zundcren, » 109,950 
A. v. , » , » 109,900 

. Vlasman, te Amsterdam, ƒ98.511 
B. , » idem » 93

g » 93,430 
e (Zeel.), 20 Febr.: het houwen 

van cene ondcrwijzerswoning niet l enz., 
en van een schoolgebouw, met bijlevering van 
van sehoolmeubelen; ingek. 6 hilj , als: 
W. P. v. Pagé, tc , ƒ 29,800 
A. Jatise, » , » 23.100 

. P. v. d. , , » 22,560 
s &  Zn., » idem » 22.480 

W. v. e &  Zn., » idem » 22,240 
3. F. . v. d. , » idem » 21,197 
gegund aan W. v, Uije &  Zn. 

 20 Febr.: het bouwen van cene steenen 
schutsluis in tic k bij  dc c 

. enz : ingek. 6 hilj , als: 
J. W. dc Vries, Smilde. ƒ 48,863 
A. v. d. n Az, , » 46.890 

. o , Assen. » 45.740 
J. . . Groningen. » 45.480 
F. Abersnn, Stcenwijk, » 45 323 
Fr. v. n Gz. Nieuwoschans, » 14

g » 48.060 

 , 20 Febr.: het leggen van ccn berm, 
lang 130 „  aan dc buitenzijde van den Waal-
handijk , onder  Och ten; minste inschr. was .1. 
Quint, tc Ochten. voor  ƒ 1450 

hoogste inschr. J. van , tc 
Nijmegen, voor  » 2472 

ors,  Febr.: bet houwen van ccn woon-
huis cn graanschuur  in den Schcngcpolrlcr, ge-
meente , onder  beheer  van 
den architect A. le Clercq, te n ; ingek. 
 bilj , als: 

N. Steenblok, te Nicuwdorp, ƒ 9285 
G. Faas. » , . 8900 

. v. Verre, » , » 8700 
J. Briiggemau, » , » 8650 

. v. d. . » Cortgene, » 8600 
P. . » , » 8600 
Joh. . » VVetiieldinge, » 8100 

 Febr.: door  het departement van : 

.  Enthoven &  Co, , 
Nicaise ft , a , 
A. cn V. , , 

r  Fisongieseroi , 
Eisenwcrke, , 

r  Vereinigte, -
hatnmer, 

. A. Siïhrctlcn &  Co., . 
Union, , 

. , 
. , . 

Van Vliet &  v. Ca[tellen, Groningen, 
Cöln. u Act.-gcsellsch, 

BayenthaJ, 
Alfre d Andtv, Boussu, 
Gutc-llolfnuïigshiittc , Oberhausen 1, 
Soc. e ft Bacalan. Parijs. 
Vc Alphonsc Frédérix. . 

. fabr. Esslingcn, 
J. , l , 

Staatsspoorw. op Java 

perronoverdekkingon | 
luifels, goederen-
en locomotief-

loodsen, 
le perc. 2e perc. | 

metalen 
bovenbouw 

voor  7 
bruggen. 

vier  draai-
schrijven 

van 
12 . 

middellij n 

31 draaischij-
ven voor  het 
havcnempla-
cement te 
Tandjong-

Priok. 

12,482 
15,163 

17,900 
14.300 

16.726 
20,524 
15,700 
22.801) 
17,500 

13,700 | 17,100 
14,000 

30,200 

3910 

2850 
5351) 
8686 

3800 

3630 
3133 
5180 
4865 

3800 
3300 
35(0 

14.276 

12,260 
23,450 

11.992 
16,983 

23.225 
26,500 
19.725 
30,950 

24,600 
23,890 
26.900 
27.352 
81,874 

13.690 23.850 

16,965 
12.500 
11,795 
16,500 

24,820 
27,788 
21,595 
36.500 
26,200 

* , 2  Febr.: bet maken, stellenen 
leveren van den bovenbouw der  vaste bruggen 
in dc nieuwe toegangswegen bij  dc -

, aldaar; ingek. 8 bilj , als: 
Union Actien-Gesollsehaft für  Bergbau-, 

Eisen- und Stahl-lndustrie. m f 48.450 
Actirn-Gesellschuft für e 

und Brfickenbau, vorm.  C , 
. )) .450 

. . 
Bayenthal, » 55.475 

r  Fiscngiesserei und -
bau-Anstalt. vorm. F. . &  E. Jacobi, 

n in Sacbscn. » 61.400 
Eisenwerk . n 

bij , » .500 
, J. Enthoven ft ('o, , »

l'enn S Baiidiiin . . » 40,400 
. A. Schretlcn ft Co, , .850 

gegund aan . A. Schretlcn &  Co., tc . 
 . 21 Febr.: het amoveeren eener 

oude- cn lu-t houwen eener  nieuwe steenkolen-
loods bij  de gasfabriek (aan dc zijde van het 

: ingek. 5 bilj , als: 
W. P. v. Paec, / 1930 
C. A. Goothals. » 1900 
W. v. Uije &  Zn, » 1745 

. . Jeras &  Zn.. ƒ 1680 
Abr , Berends. »

 21 Febr.: lo. het houwen van eene 
schutsluis aan bet benedeneind van . 
t lienste der  grondberging op dc ; 
ingek. 8 bilj. . als: 
W. van . , /'  168,000 
, de Neef. . '» ) 

('. .1. , Amsterdam, » 163,600 
G. Goedhart, , » 153,700 
J. . Gruvters. Orthen en .1. dc , 

Groot-bcuteien. » 144,983 
P. Verhruggen, Waddinksvoen, » 144,400 
, Vlasman, Amsterdam, » 188

P. liijnders . Valkcnswaard. » 137,801) 
2o. het verrichten van graaf- en baggcrwerk, 

tot verruimin g van de e , tusschen dc 
kilometerraaicn 126 en 128. onder  de gemeente 

; ingek. 6 bilj , als: 
, A. van , Slicd'recht, / 98.500 

A. 1, van Wijngaarden Uz, idem, » 94.480 
A. G. lluvsk(;s. , » 93.670 

. C. ile'Jong , Slicdrecht,  89.800 
. Volker, , »

G. Goedhart, idem, » 79,600 
 21 Febr.: lo. lu-t afbreken van eenige 

gebouwen, behoorende tot het paleis aan den 
k : ingek. 14 hilj , als: 

in massa 
B. , te , ƒ 10.698.50 

. Ficsco, » idem > 10.158 

. . Zulnie, tc , ] 6.669 
J. n , » idem » 9,246,99 
E. A. Walop. » , » 7.500.60 

. Schampers, » ,  6.900 
, A. Vreeburg, » , » 8,210 
. E. dc Baan, » idem » 6,888 

.1. van , » idem » 6.800 
Th. , * idem » 7.832 

1.1. van Ginkcl. » , » 8,555 
voor  perceel 1 

P. .1. Thomson, » , » 2,800 
F. ('. , » idem » 2,000 

in massa 
J. B. Stabé. » , » 16,166 
 2o. het bouwen van een scheidingsmuur tus-
schen dc terreinen bij  genoemd paleis: ingek. 

' 8 bilj , als : 
1 F. \ de . te , ƒ 4441 
W. . . » idem » 3750 
, Tromp. » idem » 3581 

, Tom cn Van n 
. » idem » 3387 

W. l.amkainp, » idem »
W. Franken. » idem .. 3200 
A. P. Schijf. » idem » 3200 
A. Platted, ,, idem » 2977 

 22 Febr.: het bouwen van 2 woningen 
aan den . onder  bel  van den architect 
Jacobus van der ; ingekomen 13 bilj , als. 
C Curlier , j
.1 .  5225 

. G cn N. dc Bink. » 5025 
. de Vos, » 4994 
. . . „  4799 

.1. r  en Van , » 4745 
G. van . »

. .1. Visser, »
C. Filipi» , ,, 4600 

 B. lloogcvoen, »
. n den Bouwmeester  en 
A. . Planjcr, » 4587 

P. J. ('hristiaanse cn N. A. Zckveld, » 4546 
Gebr. Couveé, » 4400 

iiaag-Narren. 22 Febr.: dc verbouwing van een 
winkelhuis, enz. te ; ingek. 9 bilj , als: 
, , tc . ƒ 3747 
 dc Wit , » idem » 3728 
. Steltenberg, » idem » 3717 

.1. Stijnvoort . » idem » 3524 
G. .1. v. d. Braak, ~ Apeldoorn, » 3488 
J. Altena.  Eerbeek, » 3399.47 
G. v. d. Velde, » . » 3359 
A. , » Brammen, » 3296 
.1. . » , » 309s 
gegund. 

. 22 Febr.: het verbouwen der 
openbare school, onder  beheer  van den architect 
C. A. v. ; ingek. 6 bilj , als: 
G. v. . te Oss, /'  4398 
A. dc , , » 4147 
A. V. Grinsvcn,  Oss, » 3989 

. Berks, » Alfcn, » 3799 
N. n en Brox, » Oss, » 3479 
Th. Schippers, » , » 3327 

 22 Febr.: het af breken en weder-
opbouwen der  Gereformeerde pastorie, onder 
beheer  van den bouwkundige J. . van l.aaren. 
tc Utrecht: ingek. 16 bilj , als: 

, f 10.280 
Van den , » 8,400 
Van , » 8,400 
Van der  Slagt. » 8.240 

. o ,022 
Bijlevelt, „  8,020 
Baai s. ,, ,000 
Osto Brugge, » 7,900 
Van der  Pol, » 7,880 
Van der  Velden, » 7,812 
Ti phoek, » 7.799 
Balvoort, » 7.590 

, » 7.563 
Van Sc-haik. » 7,552 
Van ilcr ,  6854 

. , . 6,848 
gegund. 

 23 Febr.: het bouwen van ccn 
magazijn bij  de broodfabriek e Vereeniging", 
onder  bol ' van den architect W. C. ; 
ingek. 10 bilj , als: 
T. , te , ƒ 4275 
J. . Curlier , i> idem » 4156 
W. P. .1. Verhaar, » idem » 3683 
.1. dc Vos, » idem  3660 

. . v. Gelder, » idem » 3500 

. . , » idem » 3376 
P. C. do Vrind , » idem » 3297 
Planjcr  cn n den 

Bouwmeester, *  idem  3133 
Cliristiaanse cn Zckveld, » idem » 2900 
O. , » idem » 2869 

D E O P M E R K E R 
v a n G 3 T 1 8 8 3. 
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 te 1 uur, door  borg. on weth.. het leveren en stellen van 
eenige meubelen ten dienste der  seinden voor  minvermogenden aan de 

e en de . 
 te leuren, doordelloll. l,(zeivn-s >orwogmaatschappij, 

in liet : lo. Bestek EO.891, liet ven iehtcn van timmer-
werk, met enkele bijkomende werken, iu 5 percetden. g J' i2,0;*5; 
to. Bestek 00, , het veiriehten van verf- en hehangwerk. iu 5 
perceelen. g /'73.U.05; 3o. k n<>. 293, het se hou aken. 

n eu verhreeden van heruislooteii eu grenptds, heiievens^het 
uitvoeren van eenig talud werk, in i perceelen. i.amiiig ƒ 3705.775; 
4o. Bestek no. 2  het uitvoeren van metsel-, voeg-, pleister- en straat-
werken met enkele liijknmeud e werken, in 5 perceelen. g 
f 6730.455; 5u Bestek no. 295, het verrichten van wit- en sauswerkent 
"benevens bet herstellen van eenige pleisterwerken, in 4 perceelen. 

g . Alles op den Oosteispoorweg Amsterdam—Amei-sfoort 
en : Co. k no. 29(J, het verrrichten van timmer-
werken met eenige bijkomende werken, in 3 (perceelen. g 
ƒ 3214.56: 7o. lïestek no. 297. het verrichten van verf-, behang- en teer-
'werken, in 3 perceelen. g / 2393.52; 8u. Bestek no. 29fc. l 
Schoonmaken, uitdiepen en verhreeden van hermslooten en greppels, 
benevens het uitvoeren van taludwerken. in 3 perceelen. g 
j'  2577.50; 9o. b%>stek no. 299. bet uitvoeren van metsel-, voeg-, wit-
saus-. pleister- en straatwerken, iu 3 perceelen. g ƒ 3681.12*. 
Alles op den t»osters|ioorweg Amersfoort-Zutfen en op den Nederlandscb-
Westl'aalscben s| mor weg /utfen—Winterswijk . 

 te 1 uur, door  burg. eu weth : bet bouwen van [eene 
woning voor  den machinist aan het gemeentegastlnus. van een lijken-
buis, van ringmuren, bekken enz., alles op bet terrein van het go-
meentegasthuis. 

 «loor het dijksbest. van Wonseradeels Zuiderzeedijken: de 
levering van: 

(J5U stuks grenen palen, van fi2 . lengte. 
400 » idem » 53 » " 
2f»0 » idem » 35»/, o » 
34 » zware eiken gordingen, 
32  lichte idem, 
92 » otidermaatsche idem. 

 bij  E. \V. de : het afbreken eu wederopbouwen kvan 
 bovenlokaal met aanverwante werken. 

r  burg. en weth.: het maken van eenige veranderingen 
aan- en herstellingen van bet scboolgelmuw, aldaar. 

 A
 te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, op het 

bureau der  genie: het inrichten van een lokaal tot tuigenkamer, iu 
eene der  artillerieloodsen. op bet marine-geschutpark te Amsterdam. 

g ƒ 1330. 
 te 12 uren. in bet gemeentehuis: het houwen van eene 

onderwijzerswoning te , op het Vooraf'  no. 15. noordkant. 
Biljetten inzenden voor  10 uren. 

 te 12 uren, door  bet prov. best.: lo. bet opruimen van 
de oude hoofden, bet maken van eene binnenhaven niet best boeide 
kaden, terreinsaanhooging, bestratingen enz. te Zoutkamp: 2o. het ver-
nieuwen en bei-stellen van beschoeiingen aan het kanaal van (ironingen 
naar , bij  de Wirdnmerti l in den : 3o. bet vernieuwen 
der  vaste brug, genaamd de Schotsborgertil. over  het Zandsterinaar, 
in den weg van Appingedam naar ; 4o. bet maken van 
paalhebeiingen met aardtalud of ste<-nsta|ielglooiingen tot herstelling 
van de kanaalglooiingen langs de wegen en jaagpaden, in 5 perc. 

 te 12 uren. door  het gemeentehest.: de levering van 75 
stère gewassehen riviergrint : 75 stère fijne tuingrin t of grof rivierzand; 
150 stère -grove berggrint 

k , te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener 
school met onderwijzeiswoning. . hij  den architect .1. . . 
te does. Aanw. te 11 uren. 

 , te 2 uren. door  den burgemeester: de levering van400 
 ; grint en 50 3 leem op den weg loojiendc van de Gn»enstraat tot 

den weg door  Jon keren boscb. 
 te 3 uren, door  de stotmivaartmaatschappij  «Nederland", 

in e e : bet maken van de gebouwen eu inrichtingen voor 
bet etablissement op de , te Amsterdam, met de levering 
van alle materialen en arbeidsloonen. . bij  den architect A. . 
van Uendt. 

 door  de directie der s Bierbrouwerij : het 
vergrooten van de bestaande mouterij  eu bet bouwen van loodsen. 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
onderhoud en horstel der  werken aan den , van 1 i 
'83 tot 30 Apri l "84. g f 139,500; 2o. de uitvoering van bag-
gcrwerk, tot onderhoud van het vaarwater  iu de , te 

, tusschen de kilnmetorraaien 141 en 143. 
 te 11 uren. door  het dagelijkscb best. van het water-

schap , in het hotel e : de levering van 
smeermiddelen en rnachinekamerbohoeften, ten dieuste der  beide stoom-
gemalen, gelegen aan den zeedijk tusschen n en (jenemuiden, in 
1 perceel, lid. bij  den chef-machinist aan bet nieuwe stoomgemaal 
onder  Genemuiden. 

 te 12 uren, bij  Gebr. Brinkman : het bouwen eener  graf-

kapel met kelder  op de Protestantse he begraafplaats te . . 
hij  den architect V. G. A. Bosch, te Arnhem. 

 te 12 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., ten 
hehoeve der  Stnalsspoorwegen: het maken van gehouwen en andere 
werken op de halten Woudenberg en Veenendaal en het station . 

. bij  den hoofdingenieur  te Arnhem en den sectieingenieur  te . 
g ; 160,700. 

 te 12 uren. ter  secretarie: lo. het leveren van ongeveer 
: t riviergrint , ten behoeve der  wegen; 2o. het vervoer  van ongeveer 

600 : t riviergrin t op de verschillende wegen der  gemeente. 
 tc 1 uur, door  burg. en weth.: het maken van nieuwe 

toegangswegen bij  de , de verhreedingderGeldersche-
kade. en de onderbouw der  nieuwe , aldaar. . aan 

t Timmerhuis. 
, te  uur, door  burg. en weth.: lo. hét rioleeren der 

Assemlorpersteeg; 2o. het maken van een vak walbeschoeiing langs de 
Thorheckegracbt. Aanw. 5 , van no. 1 te 2 uren, van no. 2 te 
2'  oren. 

 fgem. , te 1 uur, door  W. : het bouwen 
van 2 hooibergen en vergrooten van eene schuur. 

n 's avonds 8 uren, door  de architecten . &  11. , 
voor  A. .lansen, in het logement van B. Vos: het gedeeltelijk afbreken 

 van zijne behuizing en wederopbouwen van eene dubbele behuizing met 
| bovenwoning, vrijen opgang enz,, iu de Nieiiwe-Boteringestraat. hoek 

, aldaar, niet bijlevering der  materialen. 
 . bij  T. . Groenveld, op Bons: liet homven eener 

kleine stelphuizing onder . nabij  de Nieuweiijl. Aanw. 5 . 
 (gein. , door  A. rakkert : hot bouwen van 2 

woonhuizen met bijlevering der  materialen. 

 te 11 uren, door  de directie der  Westfriesche Trainweg-
inaatschappij: Bestek no. 2. het maken van eenige kunstwerken; het 
veranderen, versterken enz. van eenige bruggen: het gereedmaken der 
aarde baan. het leggen van sporen en wissels met alle daarmede in 
verband staande werken voor  het gedeelte , van 
de tramlij n j  Bestek . 3, het houwen eener  loco-
motieven-remise met ketelhuis, werkplaats, stecnkolenbergplaats, kant<vnr 
en magazijn; bet bouwen van een rijtuigen-remise; het graven van 
slooten. het ophoogen van het terrein, het plaatsen eener  afrastering 
enz. enz. n en ander  op het emplyceinent Grootobroek. . hij  den 
ingenieur  J. , van Waning, te . 

 te  uren. in het rechthuis: het maken van een woon-
huis, de reconstructie en het verlengen van eene bestaande bouw mans-
woning, schuur, korenbergen enz., in den . . 
bij  den opzichter  .1. v. d. Breggen. aldaar. 

 te 3 uren. door  burg. en weth.; het bouwen van een nieuw 
schoollokaal met 2 portalen en eene overdekte speelplaats, aan de 
bestaande school, met bijlevering van bouwstoffen en schwlameuhle-
nient, enz. . bij  den architect Achterberg, te Boksmeer. Aanw. te 
10 uien. 

. 's avonds 8 uren. namens ,1. ("rébas, bij . Prins: het 
bouwen van een Winkelhuis met bovenwoning en bakkerij , op een 
terrein, gelegen in de Boteringestraat. . bij  den architect G. Nij ' 
Aanw. 5 , te l i uren. 

 door  het diiksbest. van bet waterschap Ze ven-Grieten ijeu-
en-Stad-Slouten: het vernoegen en verzwaren van den zeedijk op -
mert snord, ten oosten van de , over  eene lengte 'van 510 . 

g / 16,400. 
 door  den architect F. Brouwer: lo het af breken en weder-

opbouwen van een boerenhuis met lijtshui s enz. te . op tie 
plaats in gebruik bij  li. O. Joustra; 2o. het houwen van eene kleine 
stelphuizing te Goutuin. Aanw. 6 t te 2 uren. 

 door  ,1. A. : de vertimmeringeener  burger-
woning te Aiignstinusga. Aanw. 7 . 

 . te 11 uren, door  den eeistaanwezend ingenieur  te , 
in : lid uitbreiden van het hospitaal te Schoonhoven. Aanw. 
5 , te U'/ i uren. g /'  10,000. 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: het maken der  aarde-
haan, het bestraten, het bouwen van kunstwerken, alsmede hetéénjarig 
onderhoud van een weg. aanvangende turn den provincialen weg van 

n naar  Voghel, in de kom van Berlikum, strekkende door  de 
Veedijkschostraat. onder  die gemeente, en door  de p tot den 

g le klasse, onder , ter  lengte van 3815 . Aanw. 5 
, te 11 uren. : voor  klinkerbestratin g /'35,662, voor  kei-

bestrating ƒ 44,132. 
 te 12 uren, in het Poolsch koffiehuis: het bouwen van 

een r;»stauratiegebouw met terrassen- en arcaden-aanleg op de helling 
van het duin aan zee te Zandvoort. . hij  den architect ('. , 
te Amsterdam. Aanw. 6 , te 2 uren. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: bet houwen van eene school 
voor  o|»enbaar lager  onderwijs met onderwijzerswoning aan den Noord-
wal. Aanw. 7 . te 10 uren. 

 te 4 uren, door  burg. en weth. van , ten gemeente-
huize: bet houwen van eene schuil en g te -
weer. . bij  J. (Jluson, te . Aanw. te 10 uren. 

 te 10 uren. door  dijkgraa f en heemraden van de Scher-
meer, op het raadhuis: de levering van 180,000straatklinkers. Biljetten 
inzenden vóór 0 uren, op de , aldaar. 

 te 11 uren, aan het bureau van den inspecteur  dei-
directe belastingen enz.: het onderhouden van- en het doen van eenige 

. Nijhuis. 
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turttellince n aan het s waaggebouw te Amsterdam, ged. '83, '84 en 
'85. . bij  den hoofdopzichter  G. 1). Wijudels de Jongh, te Amsterdam. 

 te 11 uren. door  den architect A. van den Boogaard, 
namens o Sla lissen, in het hotel-Fa izen: liet bouwen van een heeren-
huis en magazijn aan tie , te Nijmegen. 

. te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken, 
leveren en stellen van eene balustrade van gehouwen steen. voor  de 
brug over  den Amstel, zoogen. , en Bijkomende werken. . 
hij  den stadsarchitect, raadhuis 

, te 12 uren, door  het . . kerkbest. van den . Joannes 
de , hij . (Jourts: het bouwen van eene pastorie, niet bijlevering 
der  materialen. . bij  den architect Jac. Jansen, te Zetten. Aanw. 
2 uren vóór de besteding. 

, te 12 uren, van wege het heemraadschap van deu 
e Vliet, in het gemeentehuis: bet bouwen 

van eene uitwateringssluis met hijhehoorende werken, aan het beneden-
einde van den e Vliet, nabij  het Volkerak. 

. bij  den ingenieur, Choorstraat 116, te 's-Bosch. Aanw. 6 eu 7 
, te 1 uur. 

 . te 11 .; uren. door  de . -
scbappij: lo. Bestek no. 301. het verrichten van timmerwerk met enkele 
bijkomende werken, in 4. perceelen. g f 11,289.30; 2o. Bestek 
no. 302. het verrichten van verschillende behang-, verf- en teerwerkeu, 
in 4 perceelen. g f 0359.92r'; 3o. Bestek no. 303. bet schoon-
.naken. uitdiepen en verbroeden van bermslooten, benevens het ver-
richten van herstellingen aan taluds en overwegen, in 4 perceelen. 

g ƒ 10,785.975; 4o. Bestek no. 304, het verrichten van metsel-, 
voeg-, wit-, saus-, pleister- en straatwerk, met enkele bijkomende wer-
ken, in 4 perceelen. g ƒ 4722.01, alles op den spoorweg Amster-

. . op het bureau van den ingenieur-chef van de 
afd. Weg en Werken. 

 , te 2 uren, ten raadhuize: het verhouwen van de school dier 
gemeente, ml. bij  den architect Beuijssen, te Boksmeer. Aanw. te 
10 uren. 

 te 12 uren. door  het ministerie van financiën: lo. het onder-
houden van- en het doen van eenige heistellingen ged. 1833, '84 en '85 
tot eu niet 31 t '8f*>. aan het gebouw te Groningen, waarin geves-
tigd zijn de kantoren van de hvpotbeken eu het kadaster. . hij  don 
bouwkundige voor  de n ('. . Peters, te e èn bij 
den hoofdopzichter  B. Fokken**, te Zwolle: 2o. idem idem idem aan het 
gebouw te , waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken en het kadaster. . hij  den bouwkundige voor  de -

tjê.bouwen in het le district , te e en bij  den hoofdopzichter  O. 
'okkens, te Zwolle. 

 te 11 uien. doo- het ministerie van waterstaat eu/..: het 
ged. '83 onderhonden van- i n bet doen van eenige herstellingen aan 
Je landsgehuiiwen te . Aanw. 7 , te 9 uien. g 
f 44.130. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der : het maken van de aardehaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs- en eenige andere werken voor 
de verbinding nabij  Oellelt van den Noord bi\a ban i spoor-
weg met den spoorweg Nijmegen Venloo. . bij  den hoofdingenieur, 
te Arnhem en den sectieingenieur, te Nijmegen. Aanw. 0 en 7 , 
te 11 uren. g ƒ 46.000. 

 te 12 uren. ten raadhuize : lo. het afbreken der  bestaande-
en weden ipbou wen eener  nieuwe school en onderwijzerswoning, aan 
den straatweg onder  die gemeente: 8o. het verrichten van eenige ver-
anderingen aan de le openbare school, aldaar. 

, te l uur, door  burg. en weth.: het afbreken van 2 ge-
bouwen, en bet bouwen van een jiost-en-telegraafkantoor  met direc-
teurswoning, lui . bij  ile architecten W. &  F. C. , te Zwolle. Aanw. 
7 , te 1 uur. 

. te 3 uren, door  het best. der  waterkeering van deu calami-
teusen polder  Nieuwo-Neuzon, in het Nederlandsch : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van dien polder. 
Aanw. 6 , van 3—5 uren en 10 , van 9—11 uren. 

 bij  S. . Visser: het afbreken der  oude- eu wodcr-
opbouwen van eene nieuwe schuur, aldaar, lui. hij  F. J. , aldaar. 
Aanw. 12 . 

 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: de levering 
van den metalen bovenbouw voor  41 bruggen, ten dienste der  Staats-
spoorwegen op .lava. 

 te 1 uur, door  het best. Tin het waterschap Be 30 Gemeen-
schappelijke Polders, op het raadhuis: het leveren van: lo. 250 last 
buzaltsteen, zwaar  van 80 tot 150 , en zulks medio April , i en 
Juni. telkens 'ƒ«; 2o. 650 3 brik , waarvan vóór 7 Apri l p. m. l / B en 
daarna elke volgende maand >/s, alles in de haven van Tesset of aan 
den Zuiderzeedijk van het waterschap. . hij  den dijkgraaf , den 
secretaris en Jb. , te Üudeschild. 

 te 2 uren, door  burg. cn weth.: lo. het houwen van eene 
ondei wijzeiswoning met toebehooren; 2o. het maken eener  overdekte 
speelplaats en afmaking van het terrein met ringmuur  en staketsel. 

. bij  den architect J. Beuijssen, te Boksmeer. Aanw. te 10 uren. 
 door  J. A. Burgers, iu het hotel-Boerboom: het bouwen 

van eene villa, met de levering der  materialen en arbeidsloonen. . 
bij  den architect  . G. . Cuypei-s, te Amsterdam. Aanw. 12 , 
te 2 uren. 

 dooi- . P. T. Prévinaire: het bouwen van eene vill a in 
de gemeente Callantsoog. . bij k de Boer. te ('allantsoog. Aanw. 
10 , te 2 uren. Biljetten inzenden hij  den besteder, vóór 'savonds 
7 uren. 

, te 12 uren, door  het prov. best.: lo. het herlogĝ en van 
een vak steenglooiing en vervanging door eene gedeeltelijke glooiing van 
bazalt en het verlengen van hoofd no. 14, beiden aan de zeewering ten 
noordwesten vin ; 2o. het vernieuwen der  Buikstederdraaibrug, 
over  het kanaal van Groningen naar  Stroobos. Aanw. 9 . 

 te 12l/i uren. door  het ministerie van waterst. enz.: 
lo. het driejari g onderhoud der  duiuheplaiitingen op Schiermonnikoog, in 
2 perceelen. Aanw. 9 . : perc. 1. / 1000. perc. 2. ƒ 1800; 
2o. het driejari g onderhoud van de duin- en oeverwerken op Ameland', 
in 2 perceelen. g per  jaar: perc, 1, ƒ 8500, perc. 2, J' 19,000-
3o. het stellen van rijssch ut tingen en het doen van stroobepfantingen 
in de duinen van Ameland. g /'  Aanw. 9 . 

, te 1 uur, door het prov. best.: het maken van 
eene waterkeering tusschen Sneek en Joure, le gedeelte, genaamd de 
Nieuwe Slacbte. inet bijkomende kunstwerken. Aanw. 14 , te 
8 oren. 

 bij  den secretaris-thesaurier  Jer  Overijselsche -
maatschappij  J. van r : lo. het vernieuwen van bet be-
weegbaar  gedeelte van de Ganzcpcnnchnig. over het kanaal in den 

g e (gem. ; 2o. het vernieuwen van 
de ophaalbrug no. 13, over  het kanaal in den kunstweg n — 
Vriezenveen (gein. n . Aanw. 15 , te 10 uren. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van Appcltcrii . op 
het raadhuis: het  urn wen van eene openbare school met aanhoorig-
heden voor  150 leerlingen, eu het verbouwen der  onderwijzerswoning 
te , met hijlevering van alle materialen. Aanw. door  den 
architect C. A. V , te 9 uren. 

. te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van plank beschoeiing inet 
steensta|ioling langs bet kanaalboonl van den u weg van 
Groningen naar . . bij  den hoofdingenieur  en den ingenieur, 
heiden te Groningen, en hij  de opzichters , te Groningen en 
Strafing, te . Aanw. 13 . g ƒ 15.750. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper  en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, tot bet doen 
van horstellhlgen aan de - eu andere vaartuigen, iu gebruik 
hij  het baggerwerk ten behoeve der  werken van de e en n 
in de provinciën Zuid-llo]|;in d en Noord-Brabant, gedurende het tijdvak 
aanvangende 1 Apri l '83 en eindigende 31 t '84. Aanw. 14 . 

 te 12 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gehouwen en hijhe-
hoorende werken hij  het punt van verbinding van den Noordbrabantsch-

n g aan den g Nijmegen—Venloo. . hij  den 
hoofdingenieur, te Arnhem. g ƒ 18.100; 2o. het leveren en ver-
werken van stortsteen, ten behoeve van de overbrugging van bet 

h , en het verrichten van heistellingen en vernieuwingen 
aai*, de rivier-werken, gelegen aan den noordelijken oever  van het 

h p tot de overbrugging behoorende, niet het onderhoud 
dier  werken tot 1 i 'ö4. lid . hij  den hoofdingenieur  Van , te 

e en hij  den ingenieur e Bruij n en den opzichter  Chevalier, 
heiden te . Aanw. 12 . g ƒ 19.100. 

 te 12'i uren, door  de directie der  Nederl. -
maatschappij: de levering van magazijnsgoederen. 

, te 1 uur. door  burg. en weth : het leggen van 
eene aardehaan door de Zoutevest, vóór de rechterflank van bastion 
Bekaf , het metselen van een duiker  en het opruimen van den be-
staanden dam door de Zoutevest. Aanw. 14 , te 2 uren en 15 

, te 9 uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de e Vaart, in 
de prov. , te . Aanw. 15 . g 
ƒ 2600: 2o. het onderhoud van de werken van het . Aanw. 
15 . g j 15,000. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden van den 
e en n tot Petten, in e Toelast: lo. het éénjarig 

onderhoud van de e zeewering en eenige binnenwerken; 
2o. het driejari g onderhoud der  gemeen landsgebouwen, bruggen, sluizen 
enz. lui . bij  den hoofdopzichter  C. J. Bollce, te . Aanw. 17 
en 19 . 

 , te 3 uren, door  de commissie van beheer r gemeentegas-
fabriek: de levering van ongeveer  66.000 . rJngelsche gaskolen. 

, te 1 uur. door  burg. en weth.: de levering van 
65,000 grèskeien. 

sluis, te 11 uren, door  burg. cn weth.: het af breken der  bestaande-
en bet bouwen eener  nieuwe school voor  400 leerlingen, met bijlevering 
der  schoolmeubelen. Aanw. 24 , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van bestratingen, be-
grintingen, taluds, hermen en aanlegplaatsen, benevens eenige bij -
komende werken, te Amsterdam, ten behoeve van den g 
Nieuwediep—Amsterdam. . hij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 21,020. 
 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 

der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van- en bij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 

n te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 
g ƒ 8500. 

 . .'U Jan.: het verbouwen van eene 
hofstede en het verrichten van herstellingen aan 
gehouwen, gelegen te , voor i 
fiujs ; ingek. G bilj. , als: 

. . , Buambriiggc, ƒ 5350 
J. N. Wclsink. idem . U 
.1. Schoennieijer, , » 5052 
J. . v. . Baainbi iigge.  4501 
\V . v. Schaik, Nieuwersluis, . 3892 
W. F. . Vinkeveen. » 3190 
gegund aan W. v. Schaik. 

 17 Febr.: bet afbreken en we-
deronbouwen van  onderwijzerswoning voor 
de , gemeente; ingek. 9 bilj. , als: 

. .1. . te , ƒ 4599 
J. . kijlstra , » idem

. J. Veenstra. » Aiigllstinusga. » 4112 
J. N. . » ,  3860 

. /ijlstra , , , i 31190 
J. . Bos. » Twij/ei .

.  Vonk, > Ure'terp. >.
. . de Vries, » . » 3574 

J. . Pijnakker , » , » 3540 
r  veranderingen is aannemer geworden 

. .1. Vonk, te l'reterp , voor  /3240. 
 , 21 Febr.: lo. de verhoogitlg en 

verzwaring van het gedeelte zeedijk tusschen 
steen 00 en B.'l, over  eene lengte van 1422 : 
ingek. 9 bilj. . al 

ƒ 1974 
» 1887 
» 1875 
» 1794 
» 1750 
» 1647 
» 1540 
» 152» 
o 141)4 
» 1474 
» 1450 
» 1365 

 Cones, 
. Boelens, 

G. . , 
 Peters, 

J. G. Fikker , 
Ph. . 1 

0. P. v. Erp, 
11. kiel, 
11. , 
1. . , 
ft. v. d.

. Jansen, 
gegund. 

 23 Febr.: het maken van een oester-
put met liijbehoorende werken te ; 
ingek. 16 bilj. . als: 

te Wemeldinge. /'  45,934 
» lerseke, '» 37.800 
. idem  37,651 
» Sliedrecht. » 34,817 
» Bruinisse, i 34.597 
» ,  32.1100 
» , » 32.51U 
» . » 32,499 

. » 32.000 
, . 31,890 

 Neuzen. » 30,300 
» idem » 30,200 
» lloutenisse. » 30.150 
» , l 29.940 

' 
Sendee, 

. 
de Groot, 
v. Poperiiig, 
Bolier. 

. 
J Visser  Pz... 

. v. Verre, 
C. de Wilde Az.. 

. . 
. . de Potter, 

A. v. . 
, 

li . den Enter v. 
Brink . 

1. . 
N . 23 

/ 5625 
» 5210 

Aberson, 

ƒ 9353 
» 9190 
- 8953 

8766 

f 5500 
 4859 
. 3900 
. 3480 
- 3-130 
 2879 

.1. 

te Sliedrecht. f 8290 
 C'ornwerd, . 7968 

» Alinenmn. » 7846 
» lkilsward . » 7795 
» Petten, » 7740 
 Veenwouden. » 7222 

, » 68S7 
» Staveren, » 6382 

 llindeloopeil, > 6370 
2o. het afbreken en herstellen van het monu-

ment voor  Caspar  de s of den z.g. Steenen 

. Volker, 
C. . 
Joh. de , 
E. . lleinpeniiis. 
J. Aldenburg, 
G. Praainstra, 
J. . , 
C. P. Bakker. 
J. B. t 

: ingek. 11 bilj. , als 
j  de Jong, 
Gebr. v. d. . 
.1. .1. , 
C. . Bakker, 
J. , 
F .1. Sehaafsma, 
W. F. . n 

. .1. Strak. 
P. J. Nijdam, 
W. . 
J. Posthuma 

te . 
u 1 ._'  1

, 
 Staveren, 

. , 
 idem 
- idem 
 idem 

» Tzinnmaruin , 
, 

» llarlingen, 

ƒ 954 
» 950 
» 845 
 842 
 840 
 727 

» 727 
» 685 
. 682 
 665 
 599 

A r n h e m . 22 Febr.: de levering aan de ge-
meentegasfabriek van 7,200,000 . Engelsche 
gaskolen; gegund aan W. n ,t Zn., te 

, £ 0.79» per  100 . Newl'elton 
. 

 22 Febr.: het maken van 2 ijzeren 
zeekaiien. met het stellen ervan op het eiland 

; ingek. 3 bilj. , als: 
. J. Eiithoven &  Co., te s-llage, J 10,685 

Peim &  Bauduin, » , » 9,888 
. A. Schretlen &  Co., » , » 8,295 

l l r ed a 22 Febr.: het bouwen van woonhuizen, 
onder  beheer  van den architect J. . ; 
ingek. 4 bilj. , als: 
A. F. Slokkers, te , / 12.203 
Th. Erkelens » Breda, » 12,202 
G. v. d. Sande, » idem » 11,814 
C. v. , » idem » 10,<67 
gegund. 

. 22 Febr.: het bouwen van eene 
school en onderwijzerswoning; ingekomen 18 
bilj. , als: 

te 

e 

13e 

14c 

15e 

16e 

17c 

18c 

19e 

20e 

. 10,716 

» 4,490 

» 2.427 

 1,520 

 1,332 

> 5,562 

 977.90 

B. v. , 
. C. , 

A. Paans. 
Gebr. v. lfc'rkum . 
A. , 
G. Wondt, 
A. Aaldcrs, 
J. , 

 Vree. 
 0. v. Gijn , 
 Stam, 

VV. . l.oibbrandt, 
. , 
. J. Nederhorst, 

.1. Bnveiholl, 
A. Nenoud, 
J. n en e r 

 en G. Verwen, 
 22 rebr. : het verbouwen eener 

behuizing in de Oosteisitraat, voor . de Vogel, 
onder  beheer  van den architect N. W. ; 
ingek. 12 bilj. , als: 

/' 43,240 
. 41,989 
> 41.900 
n 41.800 
» 40,200 
> 39.993 
» 39.960 

39,600 
» 38,613 
 38.563 
 38,480 

» 38,384 
 37,968 
 37,943 

, 37,100 
 36,490 
 34.913 
 33,261 

336.36 

3.250 

2,750 

3.580 

1,398 

1.899 

2.687.95 
6,359.30 

1,145 

1,076 

1,974 

2,694 

1,794 

2,820 

. ,  29.640 
» , » 29.500 

Febr.: lo. het uitvoeren van 
onderhoudswerken, vernieuwingen en herstel-
lingen aan rechlsgebouwen en gevangenissen in 
de provinciën , Zeeland, Noord-
Brabant en , ged.'83, '34 en'85; minste 
insebr. waren: 
le pen*. Paleis van justitie, Amster-

dam, F. G. , Amsterdam, f 12,370 
2e perc. Cellulaire gevangenis idem, 
dezelfde, 

3e perc. s van arrest en 
liewaring idem, dezelfde, 

4e . w . 
. Blatz. , 

5e perc. s van arrest idem, 
dezelfde, 

s van arrest Alkmaar , 
('. , idem i 

7e li s van verbetering en 
ojivoeding idem, dezelfde, i 

8e » w . Jan 
Godvlied, idem 

9e ,) Uitdieping der  gracht om 
het huis van correctie , Jan 
Zeilmaker, . 

10 perc. w , 
. . Jeras. idem 

e perc. s van arrest idem, 
dezelfde, 
Cellulair e gevangenis Goes, 
A. de Beste. id. 

w Zierikzee, J. 
s Az., idem 

s van arrest idem 
dezelfde, iilein 
Paleis van justiti e 's-lkwch, 
A. v. Elden, idem 
Gevangenis idem, dezelfde. 

w Breda, 
Van der , idem 

s van arrest idem. 
dezelfde. 

w Eindhoven. 
. , idem 

w , 
. Bordou, idem 

21e » s van arrest idem 
dezelfde, 

22e w , 
G. Janssen, idem 

23e » s van anest idem, 
dezelfde, 

2o. de levering van bouwmaterialen aan de 
gevangenissen te , . , 
Alkmaar , m en de n 
Omuierschans en Veenhuizen in '83; minste 
inschr. waren: 
le perc. Buitenlandsche houtwaren, 

J. v. d. . , J 
2e » Binncnlundschc idem, G. de 

Goederen X Zn,
8e » - en pleisterwerken, Van 

der , lkirliku m cn Ver-
meulen, u narden, i 

4e i) Tegels, dakpannen enz , J, de 
, Woerden, i 

Be . , W. F. Stoel, 
Alkmaar , 

te » Tel n en glas, Van 

Stegeren &  Co., Zwolle,  2227.18 
7e » Gereedschappen. . t 

de Jonge, Groningen, . 72.— 
 23 Febr.: het onderhoud aan het

2c en Se perc. der  prov. grintwegen in Overijsel, 
van 1 i '83 tot 30 Apri l '84: 

le perc. begrooting ƒ 2021. J. Willighagen, 
Zwolle, ƒ 1840. 

te . g f 5625, 
. . te , 
 Willighagen. » Zwolle. 
3e . bogrooting ƒ 1590. 

Steenwijk. / 1590. 
, begroeting ƒ 9240. 

F. Aberson, te Steenwijk 
.1.  Uien. > , 
P. . l Zwolle. 
J. Willighagen, » idem 

e si'nn van de minste inschrijvingen voor  de 
dri e perc. ad ƒ 8714 is kleiner  dan de laagste 
inschrijvin g voor  de massa. 

 23 Febr.: het aanleggen van een 
kunstweg door de Scheveningscne boscbjes; 
ingek. 6 bilj. , als: 

. . Gccrtruidcnhcrg . 
G. . . 
T. . , 

. Jougeublirger, Waddinksveen. 
. . 's-llage, 

T, lloogenilnorn, idem 
 23 Febr.: minste insebr. voor de 

verschillende leveringen aan de gemeente waren: 
150,000 beste harde straatklinkers: Fr . 

van de . te West-Pannorden. voor f 14.83 
per  iüOO. 

10 ijzeren straatsvphons: C. Wolf, te Zutfen, 
f 25 pe stuk. 

300 meter  Engelsche buizen: . S. Stokvis ft 
Zn., te «otterdam, voor ƒ 471 de massa. 

 24 Febr.: bet bouwen van een 
kantoorgebouw en verdere werken bij  de bier-
brouwerij e Amstel, onder  beheer  van deu 
architect G. . Salm; hoogste inschr. waren 

. Cellij n &  Zn. &  A. J. de , te Amster-
dam, / 76,300 
minste inschr, F. , , i 56,230 

i m - i i T i i u i i . 24 Febr.: het n van 
de wachtkamer bij  de collegezaal in den s 
Botanicus ; ingek. 8 bilj. , als : 

, J 7400 
. C. ,  5447 

F. ile Vos,  5175 
G. Woud, » 4664 
P. Brugman. » 4360 
A. v. Wensveen, » 4310 
A. Aaldcrs. > 4248 
A. . Grijpink , > 4195 

 24 Febr.: het verbeteren van de 
Frederikskazerne; ingek. 17 bilj. , als: 
E. v. d. Weije G. Toornvliet 
A. , 
W. Franke. 
S. v. d. . 
A. . . 

. Tromp. 
. . v. Spanje. 

Tom &  Van Bergen 
. 

i. C. Pieters, 
A. C. Paardekooper, 
Gebr. , 
 v. d. Vlugt, 

W. F. P. v. d. Grijp . 
 P. Teeuwisse, 

P. de . 
. Wei-ell's Jr., 

 Fi'b i 

te 's-llage, 
Gouda. 

, 
. 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 

, 
. 's-llage. 
. idem 
i idem 

idem 

12.480 
'» 11,960 
 11.349 
 11.300 
 11..

» 11.200 
,, 6 
.. 10.900 

» 10,872 
. 10,849 
. 10.800 
. 10.750 
 10.600 

» 10,1100 
l 10.398 
:> 10,355 

9.912 
het amoveeren van het 

heïtaande- en liet bouwen van een nieuw luns 
bii de St.-.lanspooil. voor  J. Sj. Faber. onder 
beheer  v»u den architect . . Poederbacil: 
ingek. 7 bilj. , al 

te Arum, 
,, Bols ward, 
 idem 
 iiletu 
 idem 
 idem 
 idem 

ƒ 5(179 
 5333 

n 4992 
» 4874 
» 4805 
. 3824 
. 3330 

'  6420.84 

289.41 

1402.30 

 837.50 

 1380.25 

i. v. d. , 
... J. de Jong. 

. S. . 

. Gerritsma. 
. Vos, 

A. W. . 
. . a 

gegund. 
 24 Febr.: lo. het vertimmeren 

en n der e lagere school; in-
gekomen 7 bilj. , als: 

. Westra, te lliirum , 
G. , n Zuidborll . 
P. Ziji-tia . - . 

. .  Oldebove. 
. ,  Zuidhorn , 
. , » Grijpskerk , 
. Fi'iriusma,  idem 

gegund. 
2o. de levering van het ameublement in ge-

ƒ 9360 
 9174 

» 9100 
 8993 
 8950 
 8892 

> 8868 



. 

noemde sehool: minst 
te Urn um, voor  ƒ896. 

t i r e i ht . 24 Febr.: het verboogen en hard-
maken van den g en den weg langs 

. tusseben den Omlcndnin en Slikken-
dam, in de gemeente Wilnis : ingekomen 15 
bilj. . als: 

. , Ooei lrukienbofgj 
Job. e Jansen. Zevenboveu, 
Jac. v. Gend. , 
T. , Nieuwer-Amstel, 
Corn. Stij  .lz.. Sliedrecht, 
Jan v. (tend, l-eordam, 
Jacob Schrender, . 
S. en C. v. Soest. , 
Jan Timmer, , 
Oom. Ooms. Amiuerstol. 

. Bi-ouwer. Gouda. 
G. v. d. , Wilnis. 
Jar. de Jong Az.. Amiuerstol. 
C. N: G. Veiweij, t en l.'ithoor n 
Job. Fruitie r  &  .1. de Vaal, Utrecht 

en Vilikeveen. 
s  , 24 Febr.: het bouwen van eene vill ; 

met bijbohooroii in het Schcvcningsclic park. 
onder  "beheer  van den architect 11. Wesstra Jr.; 
ingek. 6 hilj. . als: 

te 

inschr. was . Wosti-a, 

/ 22.393 
» 20,800 
a 20,600 
» 19,923 
» 19,732 
» 19,290 
» 17.694 
» 17.300 
» 10.800 
» lfi.320 
» 16.243 
» 15,948 
a 15,875 
 15,555 

» 15,999 

7,000 
6,650 
6,625 
6,330 
6.280 
6,088 
5,730 
5,712 

/' 12.706 
» 12.373 
 11.993 

» 11,275 

u a 

E. . , te g , 
Gebr. e Vos. » idem 
C. , » idem 

t ,t Gerritsen, » idem 
A. Stigter. » idem 
11. E. de , » Schevening 

Ass,.,,, 26 Febr..- het maken en verbeter. ~ 
van bokken iu den : gegund aan . 
B. Wiering. voor ƒ 533. 

 26 l'ebr.: do vergrooting en ver-
betering der  haven: ingek. 10 bilj. , als: 

. . te h'rseke, ' / 10,000 
P. .1. Visser  Pz.. » , » 7,300 

B. den Exter v. d. 
Brink , te , 

. Bnlier, » , 
A. Vermorken, « llontenisse, 
J. , » Wemeldinge. 
P. Sandce Jr., a lersi'ke, 
C. de Wilde Az.. » , 

. . » lerseke, 
Tb. de Jonge, i idem 
gegund. 

 26 Febr.: het bouwen van een 
vaste bouten hulpbrug met beweegbaar  gedeelte 
over  den , aldaar: 

Volg. best. t - Onderh. 
en met verdek na 1 
onderh. . -

tot 1 . dikte bei-
Gebr. , 

Arnhem, / 19,800 
F. A berson. Steenwijk. 19,590 
1). Bruins en A. Blocks. 

Zwolle. 
1.. . Zwolle, 17.495 

 Willighagen, Zwolle, 16.336 
. , id. 15,274 

J. de , Arnhem 13.693 
gegund. 

18,130 ƒ 20,075 p. ilf  99 
19  li  r. 19,145 

16.636 p. d. 
16.729 p. d. 
14,893 p. w. 

 28 Febr  : het maken vau uorinali -
seeringswerken in de , tusschen 
"- kilometeriiuiien 116 en 117, onder  de ge-

Papendrecht; ingek. 8 

d. 
meenten t 
bilj. , als: 
A. . v. Wijngaarden Uz.. Sliedrecht, ƒ 34.9GO 
C. , idem » 33,998 
T. de Groot. Giesendam,  33.034 
C. v. d. Plas. , » 31,835 

. A. v. , Sliedrecht, » 31,340 
W. Volker. idem » 30,985 
C. m Jzn., idem i 29,988 
T. Volker, . » 29,98» 

. 28 Febr : het vergrooten van de 
school en onderwijzcrswoning, en het leveren 
van de schooluieiibelen, onder  beheer  van den 
architect u Cioix, te Alkmaar ; ingekomen 5 
bilj. . als 

te Alkmaar 
i' , 
 Alkmaar 
a idem 
 idem 

X. v. Voort, 
A. . 
W. Vasbinder, 
.1. .1. Tesselaar. 
J. , 

g 

 28 Febr. 

/ 16,990 
» 16,950 
 16.666 
 15.951 
 15.51» 
 16,816 

het maken eener  walbe-

 26 Febr.: lo. het leveren van 
materialen voor het onderhoud der  defensie-
werken van den Oost- en Westhavendijk en liet 
leggen van wiiiterkrauiuiat : minste inschr. was 

. ('. van den , te Zierikzee, v ' ƒ 2399. 

2o. het vernieuwen der  defensiewerken van 
een gedeelte van den Westhavendijk bij  bet 
Westliavenhoold: minste inschr. was J. vanStrien. 
te Zierikzee, voor  /'  1345. 

3o. het verbeteren vau bet buitenbeloop van 
den Oosthavendijk; minste inschr. was J. de 

, voor  ƒ' 697. 

schooling langs den tuin van het s 
aldaar, ouder  beheer  van den architect W. F. 
van der ; ingek. 11 bilj. , als: 

9 
 960 

» 875.75 
 851 

848 
760 
749
714 
696 

 27 Febr.: de levering aan het departement van koloniën, voor  dc Staatsspoorwegen 
Java, van: * ^  ° 

W. ('. en k. de Wit . Amsterdam. 
z en Co.. . 

. .  Euthoveii en Co., 's-llage. 
. S. Stokvis eu Zonen, , 
 F. Oving, idem. 

"W. n en Zn , 's-llage. 
Van den berg eu Co.. Amsterdam. 
Gebr. Van der  Vliet. idem. 
J. C. . . 
.1. . Teteringen. 
Becker eu Buddingh, Arnhem. 
.1. Smulders en Co.. . 

e r  eu , Amsterdam. 
Van Gelder  Zonen, idem. 
Will . S. Beuedictus, m 

 G. Buhrmam. Amsterdam. 
. Burgei-s. te . 

F. .1. Bijlard . . 
Société anonvme de construction, 

. 
F. Jacobs, . 
J. B. Priem, Amsterdam. 

. . 
W. de Vries . Gorkuin , 
Van r  en Ter lloi-st, , 

. N. Coriieliss.'  Jr. en Co., Amsterd. 
 van der  Ploeg. . 

Gebr. .1. A. eu . . . 
Gebr. Van der  Velden. Ouder-Amstid. 
,1. . Nering Bugel en Co., . 

gegolfd ge-
galvam 

seerd plaat 
ijzer 

pere. 1. 

11,638.61 
9.804.20 
9.961.52 

10.760.56 
9,759.25 
9,793.34 
9,627.30 

12,031.673 

gegalvani-
seerd kleine 

kogels, 
ringen, 

houtschroo-
ven en haken 

pen-. 2. 

540.28 

1050.— 

basculen 

l'ei'c. 

papier 
en 

enveloppen 

ere. 4. 

1901.68 
1630.20 
2634.06 

2564.50 
2248.35 
1826.35 
1854
1964.48 

ijzerwerk 
'voor 60 
schuifdeu-
ren voor 
goederen-
wagens 

bestek 99. 

. .1. Visser. . 
.1. v. d. Vlugt. . 
G. de , Noordwijk , 
W. P. .1. Verhaar. . 
G. Splinter. 
J. ile Vos, . 
W. A. v. . 
P. C. de Vind . 

. . . 
A. P. Plainer  & n den 

Bouwmeester. a 6̂ 7 
l* . .1. Christiaanse &  N. A.Zekvelt, » 625 

. 28 Febr.: bet uitbreken en weder-
bestraten van de havenkade, ter  opiiervlakte 
van 8011 , met keien. Waal- en ; 
 ingek. 9 bib., als: 

{ . v. . Goudswaard. 
. v. Bezij. , 

G. Bijl , Numansdorp, 
 Tijl . Niéuw-Beierland 

G. Tijl . Oiid-lleierland , 
A. Bottenberg, Zuid-Beierland, 
W. A. , Niéuw-Beierland, 
W. Bottenberg, Oud-Beierland, 
.1. Bottenberg. Piei-shil. 
gegund. 

 t : het houwen van eene 
waehterswoning bij  het fort Blauwkapel: ingek. 
6 bilj. , als 

ƒ 2906.79 
» 2885 
 2685 

a 2521 
 2608 

» 2490 
a 2480 
» 2400 
» 2394 

W. A. G. Jansen. 
J. r l. . 
>. v, Zu t[iben, 

2269.--
2027.69 

3188.— 
2848.— 
2890.-
2700.— 
1790 — 
163».— 
2125.— 
2814.-
1849 — 
1345.— 
2973.-

. . 
.1. v. Straaten, 

. Vermeer, 
 1 

staande- en het 
voor  140 'kind i 

te Utrecht, 
 idem 

'> idem 
i idem 
"  idem 
n idem 

ƒ 4080 
» 4000 
» 3980 
i 3910 
 3900 

. 3340 

: het afbreken der  be-
bouwen eener  nieuwe school 

leren. Begi-noting ƒ 3171. opge-
maakt door . van Bijsterveld, . timmerman. 
Brake!: ingek. 6 bilj. , als: 
J. . Nagelvoort, te . 
W. , a , 
. v. Ooijen. a Gameren, 

S. v. , » Well, 
A. , a Aalburg, 

. Verkuil , » Bruchem, 
gegund. 

ƒ 3680 
i 3640 
» 3600 
» 3410 
» 3315 
 3124 

s . 27 Febr.: bet bouwen en leveren 
van 2 loodskotters, met beschietirg en mast-
gestel. van 20 . volgens gewijzigde samen-
stelling; minste inschr. was J. van Goor, te 
Zwartsluis, voor ƒ 30,950. 

 27 Febr.: het sluiten van den 
mond der  oude haven, met bijhoorende weiken; 
ingek. 4 hilj. , als: 

, te Nijmegen, 
G. J. Groot & . » idem 
C. Vei-biirgli , » idem 
('  F. Eijkeli'ii . » idem 
gegund. 

J. v. d. Steeg, te , /
A. Visser, ,, Tictjerk , '» 
Joh. veenatra, a Suameer, » ;mi 

, 27 Febr.: het bouwen van 17 be-
neden- en 17 bovenwoningen voor de Bossche 
Bouwmaatschappij; ingek. 12 bilj. , als 
A. Pijnenburg, te 's-Bosch. 

f 15,393 
» 11,847 
« 11.290 
» 10,620 

'ijn e 
F. . 
Th. n weeë, 
J. lliirkcus , 

. Frankelbrt . 

. Paaps, 
J. Scbellekens, 
W. v. Beckum, 
P. Versteijne,  27 Febr.: bet afbreken dei 

bestaande- en het bouwen van eene nieuwe . Vervoort, 
boereiibehuizing; ingek. 5 bilj. , als: C. Janssen, 
B. , te , ƒ 4439 F. Buskens, 

» Eestrum, a 4323 gegund. . de Vries, 

Bosch, 
» idem 
» idem 
» idem 
a idem 
» Veghel, 
» 's-Bosch, 
» idem 
a Oostenrijk, 
a Veghel, 
» 's-liosch, 
 Nijmegen, 

ƒ 34,420 
a 34,200 
a 33,069 
a 32,700 
a 32,180 
 31.508 

a 31,500 
a 31,400 
a 29,297 
» 28,032 
» 27.300 
» 27,249 

l l u l t e i d a n i 1 : 
gebouw voor  vogels iu de 
gaarde; ingek. 12 bib., als 

J. , 
Alb . Gijsberts, 
J. , 

. Zaaijer, 
W. A. Vrolij k &  Zn., 
A. , 
G. de s &  Zn., 

. J. n &  Zn., 
. Breur. 

J. F. Engel &  Zn., 
P. A. A. v. , 

k s Jr. , 

 1 : het bouwen van eene 
draaibru g over het ; ingekomen 5 
hilj. . als: 

. F. Crone, te Zuidbroek, ƒ 1605 
. .1. Prummel, » Veendam, a 1489 
. Bulder  & ,  idem a 1430 

A. , a idem  1363 
W. , a idem  124» 
gegund. 

het maken van een 
e -

ƒ 29.340 
» 25,937 
» 21,985 
» 21.825 
» 21,612 
a 19,946 
» 19,738 
» 19.666 
a 19.400 
» 19,280 
a 18,940 
 18,888 
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 te  uren, duur  hel . t van den . .loannes 
dn hooper, hij . Geurls: liet bouwen van cent'pastorie, met hijlevoriii g 
der  inaterialeu. lui . bij  den architect Jac. .lansen, te Zetten. Aanw. 
 uien voor  de besteding, 

 . te  uren, van wege het heemraadschap van den 
o Vliet, iu liet gemeentehuis: het houwen 

van e.'iie uitwateringssluis met hijhehooroude werken, aan het benrdeu-
einde van den o Vliet, nabij  het Volkerak. 

. hij  den ingenieur, ('hom-straat 110. te 's-Bosch. 
, te 12 uren, door  hurg. en weth.: het verrichten 

van hajfgerwerk in grachten, -dooien en balkhaveus binnen d( 
. l i Stadsreiniging. O.Z. Vnorburg-

eth.: het maken

meerite, geil. '83. lui. op het bui 
wal. no. 1:09. 

ii  , te J  ( uren. door  boi 0 

leveren van gordijnen in de kweeksi'hoitl  ondeiwij/ei-essen. onder 
hijlevering van alle bouwstollen, arheidslooneu, transporten enz. 

Amsterdam. te 1., men. * de . *  norwegmaat-
sehappij: lo. liestek no, , het verlichten van timmerwerk met enkele 
bijkomende werken, in 4 perceelen. Baiijin g ƒ 11.28U.S0; 2o. Bestek 
no. ''02. het verrichten van verschillende *harij_-- . verf- en teerwerkeu, 
iu 4 |rerceeleii g *T»5«.l i2 s; 3o. k no. S08. het schoon-
.nnken. uitdiepen en verbroeden van  benevens het ver-
richt en vau herstellingen  taluds en overwegen, in 4 perceelen. 

g ƒ ;  Bestek nu.  het vei richten van metsel-, 
voeg-, wit-, saus-, pleister- en straatwerk, met enkele bijkomende wer-
ken, in 4 perceelen. / 4722.01, alles op den s|toorweg Amster-

. 
 te  uren, ten raadhuize: het vei houwen vau dc school dier 

geineente. . bij  tien architect Ueuijssen, te Boksmeer. Aanw. te 
10 uren. 

 (op Tessel) te 11 uren. iu het logement e l.indehontn: het 
uitnemen vat: de gebroken- en steken van eene voorhanden ijzeren as 
en houten roeden iu den korenmolen te i p, met eenige 
bijkomende werken. . hij  den opzichter  van het waterschap , 
te . 

 te 12 uren. door  het ministerie van financiën: lo. het onder-
houden van- en het doen van eenige heistellingen geil. 18  '*4 en *S5 
tot  met t . aan het gebouw te (Jrnningon. waarin geves-
tigd zijn de kantoren van de hv|iotheken  het kadaster. . bij  den 
bouwkundige voor de n t\ . Beters, te 's-llage en bij 
den hoofdopzichter h. Fokkeiis te Zwolle;  idem idem idem aan het 
gebouw te , waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken en het kadaster, lui. bij  den bouwkundige voor  de -
gebouwen in het le district , te 's-llage eu hij  den hoofdopzichter . 

, te Zwolle. 
, te 2 uren. iu het hotel : het bmwen van

dubbele arbridersvviiriiir- ' j  de hofstede, bewoond door  West rate, in 
den Willein-Aimapolilei' , meier  Bie/elinge, en eene verbouwing der 
schuur  op de hofstede . aldaar. Jol. hij  den architect A. 
e l'|erc|, te kruiningen. Aanw. te ',  t uren. 

, te '.)'  t uren. in het kotliehuis Graaf : het hou-
wen van een woonhuis te Vogelenzang. . bij  den architect \V. 

t (iz, te Amsterdam. 

 te 11 uren. don.' het ministerie  waterstaat  het 
eed.  onderhouden \an-  het doen  eenige herstellingen aan 

 landsgelmuwen te 'i-llvge. g /'  4
 te  uren. do*»- huig.  weth. van : 

het stichten van  nieuw schoolgebouw met onderwijzers woning te 
Briesiuo. Biljetten inzenden uiterlij k , bij  den burgemeester 
der  gemeente, te Akkmwonde. 

.tnln  te  men: het leveren  maken van  woonhuis
werkplaats, gelegen even buiten de Wal terpoort, te . Aanw.
uren vóór de aanbesteding. 

. te  uren, door  het ministerie  waterstaat 
dienste der  Staats >irwc^eii : het maken  de aardebaan. 
werken, den , de overgang**- en eenige andere werken
de verbinding nabij  Oell t  Noorilhrahautsch-Buitscheu s
weg met den sjioorweg Nijmegen—Venloo. lui . hij  den hoofdingenieur, 
te Arnhem  sectieiugenieiir. te Nijmegen. Naming f

 te  uren, ten raadhuize: lo. het afbreken der  bestaande-
en wedempboiiwen e« n  nieuwe schild en omlerwijzei-swoning. aan 
den straatweg ontler  die gemeente: 2o. het verrichten van eenige ver-
anderingen aan de  openbare school, aldaar. 

 te 1 uur. door  hurg.  weth.: het afbreken  2 ge-
houwen,  het bouwen  een - met direc-
teurswoning . hij  dc architecten \V. X: F. C. . te Zwolle. 

 te  uren. door  het best. der  waterkoeling van den calaini-
teusen polder  Nieuwe-Neuzen, iu het Nedi'i'laudseh : het 
lliaken van werken tot verdediging van den oever  van dien polder. 

 bi) S. , Visser: het afbreken der  oude-  wedcr-
opbouwen van  nieuwe schuur, aldaar. . bij  F. , aldaar. 
Aanw. 12 . 

 bij . S. van der  Burg: het afbreken der  oude-  weder-
opbouwen eener  nieuwe boerenhuizing en schuur  met aairbehooren, up 

het Zwartveen, voor  de diakouie der  llerv. gemeente, aldaar, lui . hij 
J. S. van der  Burg, aldaar. Aanw. 12 , te 2 uren. 

' . te 12 uren. door  het ministerie van koloniën: de levering 
van den metalen bovenbouw voor  41 bruggen, ten dienste der  SUuits-
spoorwegen op .lava. 

 te  uur, door  het best. vnn het waterschap Be 30 Gemeen-
schappelijke Polders, op het raadhuis: het leveren van: lo. 25n last 
bazaltsteen, zwaar  van 80 tot 150 , eu zulks medio April , i en 
Juni. telkens : 2o. 0">0 ; | luik . waarvan voor 7 Apri l p. in. ' / 5 en 
daarna elke volgende maand alles in de haven van Tessel of aan 
den Zuiderzeeihjk van het waterschap. . hij  den dijkgraaf , den 
secretaris en .lb. llilleiiius , te Oudescliild. 

l i i|is. te 2 uren. door  burg. cu weth.: lo. het houwen van eene 
onderwijzerswoiiing met toebehoren; 2o. het maken eener  overdi kte 
s|ieelplaats en afmaking van het terrein met ringmuur  en staketsel, 
ltd. bij  den architect .1. Beuijssen, te . Aanw. te 10 uren. 

 duor1 .1. A, Burgers, in liet hotel-Boerboom: het houwen 
van eene villa, met de levering der  materialen en arbeidsloonen. . 
bij  den architect F. G . Cuypers, te Amsterdam. Aanw. 12 , 
te 2 uren. 

 door . 1'. T- l'révinairo : het bouwen van eene villa in 
de gemeente ('allantsoog. . lii j  llii k de Boer. te ('allautsoog. . 
inzenden bij  den besteder, vóór 's avonds 7 uren. 

 te 11 men: het afbreken eu wederopbonwen van een 
boerenhuis met lijtshiri s enz . op de plaats in gebruik bij  Bier . 

. tiij  den architect F. Brouwer, te ('oinjutn . 
 , te 11 uren door  burg. en weth.: het houwen van een 

gemeentehuis, met woning en verdere aanhoorigheden, aldaar'. 
-uitingen . te 12 uien. door  het prov. best.: lo. het herleggen van 

een vak steenglooiing en vervangii g door eene gedeeltelijke glooiing van 
bazalt en het verlengen van hoofd no. 14. heiden aan de zeewering ten 
noord vesten vin  lel 1/ijl : 2o. het vernieuwen der  Buiksteder  dniailaug, 
over  het kanaal van Groningen naar  Stroohos. 

 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: Bestek no. 
50. de levering \au den metalen bovenbouw van 41 bruggen, ten dienste 
der n op Java. 

 . te 12 uren. dcx>r  dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zwijudrechtscho Waard, in het hotel-Ponsen: het maken der gehouwen 
eu verdere wei ken roor  het l aan de Bevelsluis te -
dam. . bij  tl.'t i hoofdopzichter  Visser, te Zwijndrecht . 

, te "  ., uren. door het ministerie van waterst. enz.: 
lo.het driejari g onderhoud der  dninbeplantingen op Schiermonnikoog, in 
2 perceelen. : perc. 1 ./ 100i'. perc 2. J ; 2o. het driejari g 
onderhoud van de duin- en oeverwerken op Ameland, in 2 perceelen. 

g per  jaar: pere. |, ƒ 8500, perc. 2, J' 19,000;  het stellen 
van rijsschutturgeu en het doen van stroobeplantingen in de duinen van 
Ameland. g f 1 1

 te 1 uur, door het prov. best : het maken van 
eene waterkeering tusschen Sneek en Joure, le gedeelte, genaamd de 
Nieuwe Slachte. met bijkomende kunstwerken. Aanw. 14 , te 
8 uren. 

 te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhonden van het post-eti-tclegraafgebouw te Velp. van den dag der 
goedkeuring van de aanbesteding tot en met 31 t 1886. lui . bij 
den bouwkundige voor  de n in het le district , te's-lla^e 
eu bij  den hoofdopzichter . Fokken;*, te Zwolle. g ƒ988. 

, te 12 uren, door  kerkvoogden der t v. gemeente 
, bij  li . de Jong: het afbreken en wederopbon-

wen der  huizing no. 5S, te Buileupo>t. lui. bij  den ^emeentearchitect 
A. Volding, aldaar'. 

 te  uren. door  hurg. eu with, vau n tui nadeel; 
het stichten van een nieuw schoolgebouw met onder  wijzers woning te 

. Aanw. 14 , te 2 uren. Biljetten inzenden uiterlij k 
17 , vóó  12 uren. 

Alem, door het waterscliapshest. van het : lo. de 
levering der  maehiuekoleii le quuliteit , voor  1883; 2o. idem van grove 
onder  houdsgrint. 

 te 11 uren. ten gerneentehuize van l'tinger.uleel: lo. 
het afbreken van het bestaande- eu het stichten van een nieuw school-
gebouw met 8 lokalen te Akkrimi ; So. het verrichten van eenige werk-
zaamheden, tot wijziging der  inrichtin g van het schoolgebouw te Olde-
hoorn. . bij  den geme.nteopzichter  T. . , te Akkriim . Aanw. 
14 . 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het houwen van 
de openbare lagere school 2e klas«e. in de Jakoh-vaii-Gamperi-tia.it , 
hoek . . op het bureau vau den stadsarchitect 
raadhuis, kamer uo. 101, van 10—12 uren. 

 te 12 uren. ter  secretarie: lo. het nndor-iirotiel-brengen 
eu afwerken van den toeg mgsdijk, vau den Noordeiuitjk tot aan de 
bestaande hulpbrug naar het n van den watertoren. Aanw. 15 

. te  men; 2o. het verrichten vau reinigings-, stukadoor- en 
witwerken iu verschillende gebouwen der  gemeente. Aanw. 17 , 
te 1 uur. 

Amsterdam, te , uren, door  de directie der . n spoorweg-
maatschappij, iu het : lo, Best-k no.  het ver-
richten vau timmerwerk met enkele bijkomende werken, in  jierceelen. 

! g ƒ8089.00; 2o. Bestek no. ;.Ö0, het verlichten van metsel-, 
 voeg-, wit-, saus-, pleister- en straatwerk, met enkele bijkomende 

http://pu-.t-en-telegr-aafkant.iHii-
http://Jakoh-vaii-Gamperi-tia.it
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werken, in 8 perceelen. g / 40S2.26; Bo, Bestek no. 307, het 
schoonmaken, uitdiepen en verbroeden van bermslooten, benevens het 
verrichten van eenig taluilwork . in 3 perceelen. g / 3450.44; 4o. 
Bestek no. 308, het verrichten van behang-, verf- en teerwerk. in 3 
perceelen. g ƒ 5286.W75. Alles op den Noordhollandseheii Staats-
S|»oorweg m en de verbindingslijn . 

. op het bureau van den ingenieur-chef van de afd. Wegen Werken. 
 te 2 uren. dooi- burg. en weth. van 0 ver  loon, 

bij  van : lo. hot houwen eener  school met overdekte speel-
plaats te Overloon; 2o. het verbouwen dei'  onderwijzerswoning. aldaar; 
3o. het maken van een ijzeren staketsel voor  de onderwijzerswoning te 

. . hij  den architect .1. Beinjssen, te Boksmeer. Aanw. te 
11 uren. 

 h'j  den secretaris-thesaurier r  Ovorijselsrhe -
maat schappij  .1. van r : lo. het vernieuwen van het be-
weegbaar  gedeelte van de Qanzepennebrug, over  bet kanaal in den 

g e (gein. ; 2o. het vernieuwen van 
de ophaalbrug no. 13, over  hel kanaal m don kunstweg n — 
Vriezenveen (gem. n . Aanw. 15 , te 10 men. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van Appeltern. op 
het raadhuis; het houwen van eene openbare school met aanhoorig-
heden voor  150 leerlingen, en het verbouwen der  onderwijzerswoning 
te , met hijlovcrin g van alle materialen. Aanw. don- den 
architect C. A. v lath te 0 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best. : het maken van plankheschoejing met 
steensta|»eling langs bet kanaalboon! van den n weg van 
Groningen naar . . bij  den hoofdingenieur  en den ingenieur, 
heiden te Groningen, eu bij  de opzichters , te Groningen en 
Straling, te . Aanw. 13 .  lining ƒ 15.750. 

 , te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
stnictiemagazijnen: do levering van 500.000 scherpe patronen no. 10 
tot kamerscbietcilinders. 

 te 3 uren. in de Nieuwe Stadsherberg: de houw van 3 
woonhuizen, op het kadastrale perceel no. 2060, aan de publieke 
wandeling nabij  het paleis van justitie, aldaar. . hij  den architect 
S. .1. . Trooster  B.llz, aldaar. Aanw. 13 , te 3 uren. 

 . ten gemeentehuize van Schotel 'land: het bouwen van 
eene nieuwe school te . Aanw. 16 , te tl uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
leveren van voorwerpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper  en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, tot het doen 
van herstellingen aan de - en andere vaartuigen, iu gebruik 
bij  bet baggerwerk ten behoeve der  werken van de e en n 
in de provinciën d en Noord-Brabant, gedurende bet tijdvak 
aanvangende 1 Apri l '83 en eindigende 31 t '84. Aanw. 14 . 

 , te  uren, door  den directeur  eu commandant der 
marine: de levering van eene parti j  plaat-, hoek- en staafijzer. 

 te 12 uren. in het gemeentehuis van Zwollerkerspel: de 
levering van 300 :  grint , ten behoeve van do kunstwegen. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gehouwen en bij  be-
hoorende werken bij  het punt van verbinding van den Noord brabanttch-

n spoorweg aan den spoorweg Nijmegen— Vetiloo. . hij  den 
hoofdingenieur, te Arnhem. , f 18,100; 2o. het leveren en ver-
welken van stortsteen. ten behoeve van de overbrugging van het 

h , en het verrichten van hei-stellingen en vernieuwingen 
aan de rivierwerken, gelegen aan den noordelijken oever  van het 

h p tot de overbrugging behoorende, niet het onderhoud 
dier  werken tot 1 i '84. . bij  den hoofdingenieur  Van , te 
's-llage en bij  den ingenieur e Bruij n en den opzichter  Chevalier, 
beiden te . Aanw. 12 . g ƒ 11U0O. 

Utrecht , te 12b'3 uren, door  de directie der  Nederl. -
maatschappij: de levering van magazijnsgoederen. 

, te 1 uur, door  burg. en weth : het leggen van 
eene aardebaan door  de Zoutevest. voor  de rechterflank van bastion 
Bekaf , liet metselen van een duiker  en het opruimen van den be-
staanden dam door  de Zoutevest. Aanw. 14 , te 2 uren en 15 

, te 0 uren. 
. te 2'/2 uren, bijNoij : het bouwen van eene oranjerie 

met tuinmanswoning, op het landgoed e , aldaar. . bij 
den architect . . Smit, te Bieren. Aanw. 16 , te 3 uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst enz.: lo. het 
vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de e Vaart, in 
de prov. , te . Aanw. 15 . g 
ƒ 2600; 2o. het onderhoud van de werken van het . Aanw. 
15 . g J 15 000. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden van den 
e en n tot Petten, iu e Toelast: li», het éénjarig 

onderhond van de lloiidsbossche zeewering en eenige binnenwerken; 
2o. het driejari g onderhoud dergeiueenlandsgehoiiwen, bruggen, sluizen 
enz. . bij  den hoofdopzichter  C. J. Bollee, te . Aanw. 17 
en Ui . 

 te 12 uren, door  burg. en weth., bij  den logementhouder 
Boeve: het bouwen in het dorp e van eene school voor  lager 
onderwijs, met het bem-odigde ameublement, voor  350 leerlingen. . 
bij  den architect e Groot, te Apeldoorn. Aanw. te 10 uren. 

 te l'/ j  uren, dimr  de Wcstlandsche Stoomtram wegmaat-
schappij: k i.o. 4, het maken van de aarde-, de kunst- en eenige 
andere werken en het leggen der  spoorbaan, ten behoeve van het 
gedeelte stoomtramweg . . opliet 
bureau van den hoofdopzichter . Tol, op het station van den -
schen spoorweg te . Aanw. 15 , te 11 uren. 

 te 3 uien, door  de commissie van beheer  der  gemeentegas-
fabriek: de levering van ongeveer .000 . e gaskolen. 

 ten huize van W. Vonk, iu de Schrans: hut bouwen 
eener  huizing no. 312. Aanw. 15 , te 10 uren. 

 te 12 uren, iu liet f van : het verbeteren van 
laaggelegen gronden in de s en Bijvang, door  hot vullen van 
grachtdeeleu, het graven van grepfiels en slooteu, en het verrichten van 
verdere werkzaamheden, lid. bij  den hoofdopzichter  voor  dc ontmante-
lingswerken P. van de Erve ,1/.., aldaar. Aanw. 23 , te 0 uren. 

 , te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van een 
gymnastieklokaal op het terrein van school C, aan de llooikade en het 
verbouwen en vergrooten van schoal B, in het Groenewoud. in 2 
perceelen. Aanw. 17 eu 21 , telkens van 2—i uren. : 
pore.  f 4S00. pere. 2 ƒ . 

 te 11 uren, ten raadhuize: lo. het verbouwen van 
een woning voor  het hoofd der  school te ; 2o. het ver-
bouwen der  school, het afbreken en het bouwen eener  woning voor  het 
hoofd der  school te . Aanw. door  den bouwkundige . 

. n 20 , te 10 uren. 
 te 2 uren, door  kerkvoogden der . gemeente te 

Angerloo, in t i van Bingerden; lo. het ai no vee ren der  bestaande-
en het ter  plaatse bouwen van eene nieuwe pastorie, caterhiseerkainer, 
schutting, afrastering c. a.; 2o. eene belangrijke hei-stelling eu ver-
nieuwing aan de . kerk aldaar. . bij  den architect . k laar, 
te . Aanw. 16 , van 10—12 uren. Biljetten inzenden 26 

, hij  den president-kerkvoogd op den e Bingerden. 
, te 3 uren, door  bet . . parochiaal kerkbest., iu het 

lokaal der  Vereeniging van den . Vineentius a Paulo: het bouwen van 
een liefdehuis met scholen . bij  den architect e van Pelt, tc 
's-Bosch. Aanw. te 11 uren. 

, te 1 uur.  burg. en weth.: de levering van 
65,000 grèskeien. 

 te l ' j  uren. door  burg. en weth.: het leveren van 
 stuks grèskeien, zoogenaamde oblongs. 

 te  uren, door  burg. en weth.: het af breken der  bestaande-
en het bouwen eener  nieuwe school voor  400 leerlingen, met bijlevorin g 
der  schoolmen helen. Aanw. 24 , te 11 uren. 

, te 10  uren. door  burg. en weth.: de verbouwing Jer 
open hare school. . bij  den architect . Gejjsbeek , te 
Arnhem. 

-llage, te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van liestratingen, be-
grintingen, taluds, bermen eu aanlegplaatsen, benevens eenige bij -
komende werken, te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep— Amsterdam, lui . hij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 21,020. 
, te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van 2 dwarskribben langs den linkenwver  van het Scheur, 
tusschen de kilometerraaien 36 en 37, tot vorming der  voorhaven van 
de schutsluis aan het benedeneinde van , ten dienste der 
gmndberging op de , voor  de verbetering van den waterweg 
langs m naar  zee. Aanw. 31 t en 7 April . g 
ƒ 14 600. 

, te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van- en bij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spworweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatss|>oorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te  uren. 

g ƒ 8500. 

X

VA N 

 2:1 : bet afbreken der 
bestaande- en liet bouwen van eene nieuwe o. . 
school, met 2 lokalen, te Uoutum; ingek. 12 
bilj , als: 

. .1. , 
li . P. , 

. .1. , 

. , 
J. J. v. d. Steeg, 

. . , 
S. A. . 
Corn. Sehiere, 
A. .1. v. d. . 

. . Sijliraudy . 
S. J. ' 
J . C. v. [lijk , 
gegund. 

ilau.vi errd , 28 : het houwen van oen 
nieuw woonhuis aan den Onsihnvcndijk, aldaar, 
onder  beheer  van den architect A. e Clereq, te 

; ingek.  als-
Joh. , 

. den r  v. d. 
Brink , 

J. . 
J. Okker, 

. v. Verre, 
J. . , 
A. liiildcmoud &  C. 

. 
 28 : 

wen eener  schuur  enz 
van den architect . 

 Ureterp. 
» (toutuin, 
i Wirduin , 
i llüllnm , 

. 
 Nieuwland, 
» Warga. 
» i nbergum, 
,) Bcrlikmu , 
l Wirduni . 
ii llritsuui . 
, , 

ƒ 5698 
, ,soa 
. B482 
» 5482 

 58115 
» 5288 
» 5285 
» 5242 
» 512'J 

.i 5084 

tc Wemeldinge, j 4440 

, 
. , 
» , 
. idem 
n . 

A. , te Viei-akker, /'  585S 
. ,  Steeuderen. ï 5679 
. .1. . > llootinchem, . 5400 
. Zilvold . » llengeloo (C), » 4208 

i 4o. idem van de school te ; ingekomen 6 
bili. , als: 

te , / 477» 
» Brammen, i 4470 
» ,  4333.99 

, » 4.100 
 Bieren. » 425» 

« idem ii 37»6 
[mderwijzci  woning 

' . Berends* 
 A. n 
.1. Steinvoort, » 

. .1. . » 

. Steltenberg, » 
.1. de Witt , » 

 liet bouwen van ei 
; ingek.  bilj. . al 

» 4-00 
» 4815 
» 43110 
 4311» 
 4-98 

40117 

. Wevels. 
. 

, 
. 

Verlegh, 
v. d. Sande. 
Bielars, 

2o. het riole 

ii idem 
het afbreken en ophou-
te Bo/uni. onder  helleer 

van non aremu-vv , . Bouwer, te Coi-njimi : 
ingek 11 bilj. : minste insehr. was A. Boomsma, 
te Oosterlittens. voor  ƒ 78,848. gegund. 

, 1 : lo. het rioleeren van de 2i 
helft der  Nioiiwo-Giiinekenslraat eu het leverei 
i-i i leggen van trottoirbanden aldaar: ingek. ' 
bilj. . als: 

te Bi-eda, f 4 
 idem  2500 

n Otnneken, i 2480 
» Breda, ii 2450 
. (iinuekeli.  242'i 
ii llre.ln. ii 23UU 
 idem « 2398 

met het leveren en leggen 
der  trottoirbanden van een gedeelte der -
laan, de t en een gedeelte der 

. benevens het doen van hestra-
tingeu. hegrintitigeii en hepiiiiiingen in die 
straten; ingek. 5 bilj. , als: 

. , tc Breda, 
B. Wevels, » idem 
. . ii (ïinncken. 

(>. v. d. Sande, , Breda, 
B. Verlegh, » tiinneken, 

Bij  de inschrijvin g in massa werd ingeschreven 
door  den heer  il . Wevels. te Breda, voor  /'WOU. 

. 1 : het vergrooten van een 
winkelhuis in de , onder  beheer  van 
den architect C. : ingek. 3 hilj. , als: 

. . te -endain. ƒ 2160 
. Bos i> idem  2150! 

J. ,  idem » 2140: 
niet gegund. 

.tce, : het verlvuwen van de 
deeoralii-liiodsen iu den sehouwliurg: ingek 
hilj. . als: 

W. , Charlois. ƒ ,800 
C. Vrijhof . , 24,000 

. de Neef , Brielle, 23,147 / 888 
A. . Viseer, Botterdam. 1125 
.1. v. Trieht . . 23,340 1085 
.1. Buurman. , 23,332 10U4 
Tob. Bouwman, , 23,000 1000 
f. . , 24.51» 
.1. v. d. Vlagt, , 25.550 
J. C. . Vlaai-dingen. 211.730 1228 
. Sprij . . 25  1466 
. . ft il . v. d. Nadoi-t, Strijen, 21,200 

.1. Sneep. . 13Ü6 
. . Overgaiiw. , 111)11 

» l.angeveld. , 1124 
T. . . 8115 
T. de (haar. Schieilain,
W. Nieuwenhiii/eu, Sprang. 766 
.1 de (leus .1/... (riesendam, 882 

. v. d. Griend. . U2(i 
A. v. d. -hie. . 955 
W. .1. Speelman, , 5 

Voorts waren er  nog 10 inschrijvingsbiljettoi i 
van onwaarde, uaiiielij k 4 voor  de gehouwen eu 
6 voor  de schoolbanken, 

i in leren 2 : lo. het verbouwen van 
de dorpssehool; ingek. 5 hilj. , als: 

! . , te , ƒ 10.725 
j(l . .1. Boezewinkel. » Briiinmeu, » 0,4114 
' C. Booguiaii. .Steeuderen. ii 11.417 

A. , » Brommen, i fc.8s2 
li . .1. , ii , > 8,64» 

2n. idem van de school te Broukhorst; ingek. 
 bilj. . als: 

(i . .1. Bnezewinkel, te Brummen, f
. .1. huk . ii , »

A. .  Briinuuen, l 4111)7 
3n. idem van de school te Baak: ingekomen 6 

hilj. . als: 
. , te l.aagkeppel, ƒ 64311 

A. , » Brmmnen. » 51)h» 
 5 : ten diensteder  llnll . [.l/.eren-s|ioiirwegm;uitseliap|iij: lo. Bestek nu. 

2111, uitvoeren van tiiiimervvei k Amsterdam—Amersfoort eu llilvei-siiin—Utrecht . 

. d . 

. .1. , 

. . Berenilsen, 

. Steltenberg, 
. Sehoeinaker. 

.1. . 
. . 

.1. de Wit t 
A. . 

/' 4639 
'. 4400 
.. 4142 
» 393» 
» 3907 
» 3728 
» 3637 
. 3577 

3564 

te  lieren. 
 lloetinehem. 

- l 
» , 
» Steeuderen. 

, 
 Steeuderen. 

. , 
> . 

Voor  de scholen te Steeuderen, l 
a en de oinlerwijzerswoiiing te : J. A. 

üerveunk, te Zutfen. voor  / 2 ,8ll4. 
Voor  de generale mass.1 ingeachraren door  A. 

, te Bruimiieu , voor  ƒ 27.667. 
i oiii v e rs l i i i , i ' i i . 2 : eene belangrijke 

verlinuwiii g en vergrooting aan de openbare 
sihniil dier  geineeut 
C. Tniiinnrinau . 

, 
. C. v. d. , 

.1. , 
l \. Verre. 

C. . 
J. Vink . 
J. v. d. Weill , 

. Vink Jz„ 
gegund, 

als: ingek. 9 hilj. . 
e Zierikzee, 
» idem 

idem 
i. Noord gouwe, 
 idem 
 Brouwershaven,  19,060 

» idem » 19.000 
 NonrilgollWe,  18,751 

» id ii 18,750 

f 23,000 
. 22,810 
.. 22.760 
ii 21,050 

20.978 

| pore. 1 | pere. 2 | pere. 3 

l.eenilers. Utrecht. 
.1. . , 
J. v. d. (leest. Amersfoort, 

. 1'. O/.inga. Amsterdam, 
Van Scli.iik, 
v. d. Braat, 
Woud, Amsterdam. 

f 6S27 
li ofiiif i 
 6395 
, 4 

6249 

Zwaan, 
J. Smit. 

, 
v. Vliet. 
Poot, 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 

(>ehr. , 
Th. .1. . 
. . Tromp, 

d en (ierritse 
J. . Weides, 
J. N. Boen, 
W. 1'. Teeuwisse, 
W. i.aiukaiiip . 
A. C. . 
Tom en Van Bergen 

, 
A. Stigter, 

. . de liaan, 
Nater 

, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

 idem 
, idem 

. 13 

ƒ 41,250 
311.999 

» 38,780 
» 3S.tnO 
» 37.713 
» 37,200 
» 36,100 ' 
» 36,480
» 35,420 ' 

Vennoten, Weesp, 
. , 

Westmaas, AmsterJam, 
v. , Baarn, 

2o. Bestek no. 292, 
gum—Utrecht 

Bakkeraa. 
Wilgenhurg, Utrecht. 
Sterk. Bodegraven, 

, Uotterdam, 
e Bruin , Amsterdam, 

(ionsson. Weesp, 
llildering . Amsterdam, 
Ouwel kerk. idem, 
Ten , 
Van Ooit. 
Schrijver, 

' 

ƒ 2360 

ƒ 887 

pere. 4. | pere. 5 | massa. 

 / 11,318 

ƒ 2970 

2662 i 2772 

56: 
3010 
2690 
29U0 

2829 

2640 
2720 

pere. 1. 

10,901 

3100 
2770 
300 

2909 
2850 
2700 
2840 

pere. 2. 

ƒ 665 
730 
731.50 
721) 
744.70 
715.65 

J 2400. 

ƒ 14110 
1513 
1508 
1659 
1522.75 

691.50 1450 

1524 

pere. 3. peie. 4. |s're. 5. massa. 

/' 740 
780 
821 
719 

/' 1320 
' 1314 

1213 

ƒ 2920 
2701) 
2937 

ƒ 7120 
6898 
6S97 

752.15 

850.50 
810 

1500 

.7-

/ 22,999 
21,400 

22 682 
29,960 

22,600 

23460 
25
28,082 

ƒ 101)6 
1328 

, idem 
. idem 
» Sehevenillgen 

NaieT, » 's-llage, 
itbi.ni i 2 : hot bouwen van eene school 

en onderwijzerwoiiing en 120 schoolbanken: 
gehouwen sehoolh 

(1. . v. hoon. Botterdam, 
J. . , 

. v l.oo, Westmaas, 
0. . t ,\ J. Struik , 

Bern is. 
J. . , 
A. v. Trieht en . v. Bezeij, 

Oud-Beierland, 
A. &  ['. Ondeideliudcu, 

, 
. Sluivor, , 

. 

k „o . 2»3, schoonmaken, „ i t ü ^ u v e ^ ^ 
. 

pore 1. pere 2. 

1194 

1514 

Van Putten, , 
Verinoleu. Weesp, 

, Amsterdam, 
Beijeli, idem, 
V. 'd. Berg, Amersfoort, 
V. d. n 

, , 
Boom, 
Jurrieti . 
Joh. Smit. Amsterdam, 

, , 

Westmaas, Amsterdam, 
l.akei-veld, Utrecht, 

, Amsterdam, 

ƒ 550 
545 
532 

615 

590 
523 

509 

550 

1650 
19511 
11125 
2225 
2098 
2073 

O 
2400 
2200 
2(100 
1940 

2084 

pere. 3 |iorc. 4 

ƒ 240 / 880 

285 465 
265 449 

325 395 
810 465 
300 
283 465 
240 423 

duet afstand 
1 

249 872 



4o. Bestek no. 21)4, llitvoereu van motsol 
Amersfoort on

perc. 1 pi-rc.

o kruijf , Ainstordam. 
, , 

 Smit, Amsterdam, 
Jiirricu . 

. , 
v. , , 

 Amsterdam, 
Uzinga,
Poot,

5o. k no. 205.  van
sum

/ 1200 

1140 

1173 
1280 
ïi'.ii ; 
1200 

ƒ 1002 
1200 
1)80 

104!! 
1074 
1000 
1000 

ƒ 400 
401 
4110 
360 

ƒ 1200 
1210 

0 
1140 
1:150 

1390 

perc.

9ii0 
1020 
1200 
900 

ƒ 5 3 17 

Tom ,fc Van

A. t'. Paarili-nkoopi-r . 
, 

Van h ,t Van . 
. Tromp, 

. i - ;, '  ii ii N, 
.1. C. Bernard, 

. s 
F. P. do , 
W. Franken, 

. Blom. 
\V. . 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

.i
)0 

» 661)0 

sow) 

en siuiswerki-n Amsterdam—Amersfoort on ililver -

 Fuhren. , 
Bedreus, idem. 
V. d. Plas. 
Van

. Woruierveer, 

Sterk, Bodegraven, 
6o. Bestek no. . 

Zutfen—Winter s wijk . 

 2.  3. 

ƒ 365 ƒ

450 

no 
'.'2 

ƒ 870 
860 

1120 
922.50 
8X5.60 

O 

pere. 4. 

uitvoeren van timmerwerk langs den spoorvve 

ƒ 701 
770 
854 
1190 
840 

800 
Ai ni 

perc.

... .ibiloering der  scholen  de -
kade en Schelpsloot: 

le perc. 2c perc. massa 
J. ('.  /'  1061 

 v. , 
. ƒ :)028 21)70 

F. dc  2875 
. , Vllage, 2820 

P. v. Vliet.  2760 2700 
Tom &  Van Bergen 

. , 2745 
(ielir . ("rul , Sclieveiiuigen, 0707 

'm

/' 2500 
2205.50 

2010 
Zutfen e 

 F. , 
 Tromp. 
 (.. v. ,1. Zwart , 
 Franken. 

s-
.COpsteegh 

. . 

&  (ierrilse, 

2680 
2607.00 2<:(.0.40 
2.V>6 
2445 

ebt 

perc. 1. perc. 2. pen. . 

2ti'.)4 
2164 

, Utrecht, 

- Boer, Barneiclil , 
, Apeldoorn. 

Te Zljpe, 
Wegeril, Ajicldonrn , 
V. d. Braak, idem, 
V. d
Ter lleerdt. klarenheek, 
Nuijs. \ \ iuterswijk , 

ililhcrs .
Ter , Winterswijk . 

ƒ
796.50 

824 

810.50 

f 1460 

1247 
1523 

1180.80 

i 

/ 1348.50 
1187 
1220 

ƒ 3178 

7o. Bestek 207. uitvoeren van heining-, verf- i 
cn leerwerk langs den spoorweg Amersfoort— 
Zutfen en Zutfen—Winterswijk . 

perc. 1 perc. 2 perc 

i2i; ; 
1500 

massa perc. 3 van 
bestek 2116 20". 298 200 

/' 3620 

.  die 
i 

N. . v.,1. . id. 
 6 : de houw van eene ouder-

wij/erswuiiin g te Niciivvhuiiicn , op de plaats 
no. 15; ingek. 8 bilj. . als: 

i  .lz., te Westerhork, ƒ 2266 
P.  ,, Stadsiniisselkaiiaal. .

 Vos, .i Stadskanaal. »
. v. d Berg, » Stailsniiissolkanaal, .i

A. Niks. > 2088 
E. , , Stailsmiissi-lkaiiiuil.i i 1081) 

. Wan inga. » N'ieuwbuinen. »
 Eggens  » 1881) 

 6 : het  vin
gehouwen en inrichtingen aan de e 
tc Amsterdam, voor de Stooinvaart-iiaatschappij 
..Nederland ". onder  beheer  van den ingenieur-
architect A.  van  ingek. 15 bih., als: 

ƒ 750 

1496 

3 massa 

f 3020 

740 

Ter . Winterswijk . 
A.  idem 
Fikenilaal Apeldoorn, 
Poppink, Winterswijk . 
Ten . Barno-

veld.  440 
8o. Bestek 898,  en | 

verbreedeu van hcriiislontcn en greppels langs 
den spoorweg Amersfoort—Zutfen en Zutfen— 
Winterswijk . 

9o. Bestek 21)1).  van metsel-, voeg-, wit-, 
weg Amersfoort— Zutfen eu Zutfen- Winterswijk . 

peic. 1 perc.  perc. 3 
 v. Putten, -
sum. ƒ 810 

 Fllhren, idem 800 
.1.  d. Berg.

foort, 824 
Brijen . Amsterdam, 975 
Ter , Winterswijk , 

. Wegeril'. Apeldoorn, 778 
,  842.50 

Weellink, Zutfen, 
Nuijs. Winterswijk , 

. . tirocnloo. 

ƒ 850  829. 
800 

 829. 

795 800 
1000 1)26 

790 
812 600 
882.50 824.50 
677.25 
877.25 

746 

 ƒ 210,(00 
idem » O 

 » 216.000 
idem ..'214.860 

eistcr- en sauswcrkeii langs den spoor-

j  perc. 1. perc. 2. perc. 8.  4, 

. Wegeril'. Apeldoorn. 
. . (irocnloo, 

B. . Zutfen, 
P. .1. .
A. Nuijs.

. Wegeril
Van . idem, 
Nieuvvkamp. 

Ter i cerdl . 
.1.  Apeldoorn. 
Ter . Winterswijk . 

. .
f'arnii -chelt Voorst, 

 1000 

1015 

1170 

9118.50 

 1694 

20..7 

1712 
2040 
1400 
1760 
1300 
1850 

14(8 
18:10 

loo.  .100,
gemeenschappelijk station Winterswijk ; ingek 

f 3621) 

Zutfen, 
Winterswijk , 

. eibbrandt, 
, 

Van Bcrkiuu . 
. . 

.1. , 
Cellij n X e , 
Cruijll ' ' Schouten. 

 &  Schut, 

: lo. het bouwen vut n 
, heer van den architect . ,1. Wiguian; mgek.  iiiiicbinistenwoiiin g cn,.. bij  het geinoontcgast-

J - U . W «' »'S'  | „ | | S ; i„;.,,,| ( n , , , |S. "  = 
/ 0  Th. .1. , te 's-flage /-6615 

Oo-dorink ,*c Schut. te 
Timmer X Furstner. 

. C. , 
.1. . 
(i. Toornvliet X- . J. 

 ,. 209.91)0 
. v. Buiiren, » Amsterdam. .. 0 
. . » . » .570 
. Ccrliji i X- Zn. en lie 

. » Amsterdam, „  207.200 
! ti . . v. , » idem » 200,900 
F. .  » idem i 204 380 
Cruijll'e n .Schouten. » idem « 203,700 

i V Piians, .i idem „  l!r
! . .1. , ,. idem o 8 

n ft B. , % idem .> 106,000 
. Zuiilerbock,

: liet maken van nieuwe 
toegangswegen bij  de .  vcr-

 der  (irlilorschekade en de onderbouw 
der  nieuwe .lan-lvuitcnbriig . te

 15 bilj. . als: 
Jan Smit \ .

.
\ . de Neef. Bridle, 
W. v. n llcllcvoctsluis, 

. . Veei bos. , 
W. . v. il . . . 
A. . v. Wijngaarilen l.lz.. Slicdrecht. 

. A. .1. Taverne, 's-llage, 
Corn. d nirn . (iiescnilam, 
C. . Nieiiwer-Amstel, 
li . Voordendag Az... . 

. . v. d , Botterdam. 
Wed. (i.CiimesiX- Co. idem, 

. Stelwagen, idem 

5 bilj , al 
, 

Toebes, 
Nuijs, 
Te 'Ziepe. 
Ter , 

/' 310,000 
2811,900 
267.400 

» 267.01.0 
) 286,990 
.. 282,650 
3 2T8400 
.. 271,057 
.1 263.600 
.. 269,860 
.. 256,000 
» 260,000 
» 248,666 
.. 241.630 
>. 238,668 

ƒ 2679 
.. 2:15(1 
» S 
» 1967 

» idem » 1070 
2 : bet houwen van 4 

woi.iiliiii/ei i met een daaraan verbonden villa in 
dc Anna-Vondelstraat. te Nieiiwer-Amstel. und. 

s en z 
li van Buren 89,100  A. Stigter. 

» 84,5:14, 
» 84.49(1 A. v. d. n Ai. , , 
» 13,7001 , 7 : het bouwen
.. 82.1190 U-rafkapel met kelder te , onder be-

82,950 beer van den architect-ingenieur  V.(i . A. Bosch, 
te Ami i : ingek. 8 bilj. . als: 
W. . , ' te , 

 't Wout, » idem 
.

.1. van Ek X- Zn., » . 
 Zieren. » , 

W. A. van Amstel. » idem 
.1. A. ,
S. B. Peijra, » idem 

.i 82.500 

.. 81.901 
» 78:100 
» 79,145 

ii 651)5 gegund aan W. A. 

ƒ 7455 
6908 

» 6761 
» 6776 
 6729 

ii 6029 
l 65:11 
.. 6252 

van Amstel te . 

D E O P M E R K E R 
van G 17 T 1883. 

N 

 te  uren, ten geineentehuize van : lo. 
het afbreken van het  en het stichten van ccn nieuw school-
gebouw met 8 lokalen te Akkriu u ;  het verrichten van eenige werk-
zaamheden, tot wijziging der  inrichtin g van het schoolgebouw te Olde-
hoorn. . bij  den geiueeuteopzicliter  T. . . tcAkkrlim . 

t n i s i c r i i a i n . te 12 uren. door  burg. eu weth.: het bouwen van 
de openbare lagere school 2e klasse, in dc .lukoh-viin-Campenstraat, 
hoek . 

 tc 12 uren. ter  secretarie: lo. het onilcr-proliel-brengen 
en afwerken van den tneg tngsdijk. van den Nonrdeudijk tot. aan de 
bestaande hulpbrug naar hel terrein van den  Aanw. 15 

, te 2 uren: 2o. het verrichten van reinigings-, stukadoor- en 
witwerkon iu verschillende gebouwen dor  gemeente. 

 te 12 uren. door bet best. van het waterschap der  rivier 
de , op het raadhuis: het verbeteren van de boveiitakkcn van 
de l en dc verbinding van den lïielloop met die rivier . 

. bij  den ingenieur tc Stratum. 
 te 12 uren. door het dijksbest. van het waterschap Vijf -

, in e Prins: de gewone werken tan de 
zeeweringen voor  188:1. in perceelen. 

Hrottingen, te :t/, uren. door  burg. en weth.: lo. het hestra-
ten van dc Westerhavenstraat eu den Westerbhiiiensingel: 2o. idem 
van den binnensingel tusschen de Nieiiwe-Boteringe-  de Nicuwe-

. 
, te l'. j  uren. door  de directie der . -

maatschappij, in het. y : lo. Btwtck uo. 305, het ver-
richten van timmerwerk met enkele bijkomende werken, in 3 perceelen. 

g ƒ 8689.60; 2o. Bestek nn. ::06, het verrichten van metsel-, 
voeg-, wit-, saus-, pleister- en straatwerk, met enkele bijkomende 
werken, iu 3 perceelen. g / 4082.26: to. Bestek no. 307. het 
schooniuakcn, uitiliepon en verbroeden van hcriuslootcii. beiicvciis het 
verrichten van eenig talndwerk. in 3 perceelen g ƒ 3450.44 : 4o. 
Bestek no. 308, het verrichten van liehang-, verf- cu tcerwerk. in 3 
perceelen. g  5286.97-'*. Alles op den Noordliollandscheu Staats-
spoorweg m en de verbindingslijn . 

l i llnoiii . le 2 uren, door den notaris . G. . in het 
hotel-TJToli : het afbreken van den bi-staaudcu bouten schuifiluiker eh 
het iiiaken van een gemctselden duiker  niet schuif iu dc kade der 
uiterwaard van .liirgens, tc ()s onder  Zuilichem. 

 , te 2 uren. door  burg. en weth. van , 
hij . v;m : lo. het hoe weit eener  school met overdekte sjieol-
plaats le Overloou; 2o. het verbouwen der  onilcrwijzcrswoning. aldaar; 
3o. het maken van een ijzeren staketsel voor dc onderwijzerswoning te 

, ltd bij  den architect .1. . tc Boksmeer. Aanw. ti-
l l uren. 

, 's avonds 6 uren, hij . Prins: het afbreken cu weder-
opbouwen van een gebouw, in te richten tot kantoor  enz.., in de 
Schuiteiuakersstraat, (  189. cn ecu gedeeltelijke verbouwing van dc 
hchuiziug in dc Brugstraat, tl . 201. . bij  den architect .1. \ . 

 . dooi- . P. T. Prévinaire: het bouwen van cene boerderij 
iu den , sectie X. kavel 29. aan de t 
bij den . Bilj . inzenden vóór 's avonds 7 uren. 

 hij  den secretaris-thesaurier  Jer  Overijselsehe -
rnautschappij  .1. van r : lo. het vernieuwen van het be-
weegbaar  gedeelte van de (ianzepennehrug, over het kanaal iu den 

g e (gein. ; 2o. het vernieuwen van 
de ophaalbrug nn. 18, over het kanaal in den kunstweg n — 
Vriezenveen n . 

. te 10 uren. door  burg. eu weth.: het verbouwen van 
liet schoolgebouw, benevens het maken van het noodige ameublement 
en eenige heistellingen  de onderwijzerswoning. . bij  Th. J. 

s Jr., te 's-Bosch. 
. te 11 uren, door  burg. en weth. van Appeltei-n. op 

het raadhuis: het houwen van eene openbare school met aanhoorig-
beden voor 150 leerlingen, en het verliouwoii der  onderwijzerswoning 
te , met bijlevering van alle materialen. Aanw. door den 
architect C. A. v , 'te 9 uren. 

. tc 12 uren, door hel ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van plankbeschoeiing inet 
steeustiijieliiig langs bet kanaalbonnl van den n weg van 
Groningen naar , lui . bij  den hoofdingenieur  en den ingenieur, 
beiden tc Groningen, en bij  de opzichters , te (iroiiiugen en 
Straling, te . g ƒ 15.750. 

, te 12 uren, door  den directeur der  artillerie-stajiel - en con-
structie! nagazijnen: de levering van 500,000 scherpe patronen no. 10 
tot katnei-schietcilinilers. 

 te 3 uren, in de Nieuwe Stadsherberg: de houw van 3 
woonhuizen, op het kadastrale perceel no. 2960. aan de publieke 
wandeling nabij  het paleis van justitie, aldaar. . bij  den
S.  Trooster  li.ll/.. . aldaar. 

, ten geinecntehllize van Schoterland: het bouwen van 
eene nieuwe school te . 

, tc 10 uren, door het polderlicst.. bij . van den Berg: 
het leveren van 120 3 zuiver  gewasschen grint . 

, te  uren, door het mitiisteri e van waterstaat enz.: het 

leveren van voorwerjien van gegoten eu gesmeed ijzer, staal, koper en 
metaal, benevens het bezorgen van smeden en werklieden, totbetdoen 
van herstellingen aan de - en andere vaartuigen, in gebruik 
bij het baggcrwerk ten behoeve der  werken van dc e en n 

i in' dc provinciën d en Noord-Brabant, gedurende het tijdvak 
aanvangende  Apri l '8:1 en eindigende 81 t '84. 

, te  uren, door den directeur en commandant der 
 marine: de levering van eene parti j  plaat-, hoek- en staafijzer. 

, te  uren. op  terrein aan den Singel tegenover 
den St.-.lorisweg: het maken van eene paalfuudcering met. bij  behoorende 
werken. Aanw. 19 , te 11 uren. 

 tc  uren. ten raadhuize: het schoonmaken der  scholen 
1 en van het gemeentehuis in dc gemeente Voorst, in  perceelen. 

e te 12 uren. in het gemeentehuis van Zwollerkerspel: de 
; levering van 860 Jl '  grint , ten behoeve van de kunstwegen. 

. le 12 ur  door de e Nederlandsche Stootn-
bootmaatschiuipij: het maken der  houten fuudeeringen r een ijzeren 
overdekking der' laad- en losplaatsen van de e Neilerlaiiilsche 

 op het station Nieuwe  te Amsterdam. 
. bij  den ingenieur N. . Nierstrasz, l 43, Utrecht 

Aanw.'19 , tc  uren. 
'  12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gehouwen en hijbe-
hoorende werken bij  het punt van vi» binding van den Noordbrahantsch-

u spiorwcg' aan den spiorweg Nijinegeii—Vcnloo. . hij  den 
hoofdingenieur, te Arnhem. g ƒ 18,100; go. het leveren en ver-
werken van stortstccn. ten behoeve van de overbrugging van het 

i . cn het verlichten van heistellingen en vernieuwingen 
aan de rivierwerken. gelegen aim den noordelijken oever van het 

n p tot de overbrugging behoorende. met bet onderhoud 
dier  werken tol. 1 i '84. lid. bij  den hoofdingenieur  Van , te 
's-llage en hij  den ingenieur c Briiij n en den opzichter  Chevalier, 
beiden tc . g ƒ 19.100. ' 

 tc 12'uren, door dc directie der  Nederl.
 de levering van iiiiigazijnsgoederen. 

. te 1 uur. door  burg. eu weth : het leggen van 
aarilehaan door dc Zolitcvest, vóór de rechterflank van bastion 

Bekaf , het metselen van ecu duiker en het opruimen van den be-
staanden dam door dc Zoutevest. 

 te 1',', uren, door  burg. en weth.. hij  den logementhouder 
Joosten: het houwen van een ulerv ijzerswoning te n gem. 
Beilen. . hij  den architect (i. Stel. te Assen. 

 hul  te 2',', uren, bijNoij : het bouwen van eene oranjerie 
met tuinmanswoning, op het landgoed c , aldaar. . bij 
den architect . . Smit. tc . 

e 3 uren, bij  Van der  Ploeg: de verbouwing en inrichtin g 
van de oude school tot eene smederij  en woning. 

 te  uren. door het c van waterst. enz.: lo. het 
vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de e Vaart, in 
de prov. , tc i rbrug . g ƒ 2600; So. het 
onderhoud van dc werken van het t g J 15000. 

 tc 12 uren, door  dijkgraaf cn hoogheemraden van den 
lloinl-bnssche cn n tot Petten, iu e Toelast: lo. het éénjarig 
onderhond van dc llnndshossche zeewering en eenige binnenwerken; 
2o. het driejari g ondei h iild der  gcincenlanilsgebouwen. bruggen, sluizen 
enz, lui. bjj  den hoofdopzichter  C. .1. Bollee, te . 

 te 12 uren, d 1 burg. cn weth.. bij  den logementhouder 
 het houwen in het dorp  de van eene school voor  lager 

onderwijs. t het benoodigde ameublement, voor 350 leerlingen. . 
bij  den'architect c (iroot, te A|ioliloorn . Aanw. te 10 uren. 

 tc 1'/, uren. door de Westlandsche Stonmtrainwegmiiat-
schappij: Bestek  4. het maken van de aarde-, dc kunst- en eenige 
andere werken en bet leggen der  spoorbaan, ten  van het 
gedeelte stoomtramweg . . opliet 
bureau van den hoofdopzichter . Tol, op het station van den -
schen spoorweu te 's-llage. 

 . tc 3 uren. door de commissie van helleer der  geinoentogas-
fabriek: dc levering van ongeveer  66.000 . Engelsche gaskolen. 

 ten huize van W. Vonk. in de Schrans: het houwen 
 huizing no. ;U2. 

 door de directie der e Stoomweverij: dc ver-
groeiing cn verbouwing der  fabriek te Nijvcrdal . . hij  F. A. Trtjsse-
naar, te Almeloo. Aanw. 21 , tc 12 uren 

 tc 1 uur. door  burg. en weth.: het aanleggen van ccn ge-
deelte weg en het rioleerc  borstraten van ecu deel der . 
Witte-dc-VVith - en , aldaar. Aanw. 21 , te 10 uren. 

 te 11 uren. door B. Visser Pz. hij  van Warendorp: het 
wedei-ophouwen van ie hofstede te . . hij  de archi-
tecten A. Visser . te Zwijlldrecll t ell C. , tc . 
Aanw. 21 , te  uren. 

 te 11 uren, deor het geiueentehest.: het houwen van 
een vereenigd post-en-telegraafkantoor  niet directeurswoning, aldaar. 

. bij  den gcineelitearchitect .1. Verheijen, aldaar. 
 te 12 uren, in t f van : bet verbeteren van 

laaggelegen gronden iu de s en Bijvang,  het vullen van 
grachtilcelcn, het graven van greppels cn slooten, en het verrichten van 
vcrd.r c werkzaamheden. . bij  den hoofdopzichter  voor de ontinante-
lingsivcrken . van de  Jz.,'  aldaar. Aanw. 23 , te 9 uren. 

. te 12'/, uren.  burg. en weth.: de levering
90,000 . Engelsche gaskolen. 
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 tc 1 uur, door  liet ministerie van justitie: het onderhouden 
van- en het verrichten van eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de cellulaire gevangenis te Goes, ged. '83, '84 en '85. lid . hij  den 
ingenieur-architect VOOT de gevangenissen en rechtsgebouwen J. F. 

, te e en den opzichter  J. . . te Goes. Aanw. 
19 , te 11 uren. . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van houtwaren 
ten dienste der  genieentereiniging in '84. 

. te 2 uren, door  burg. eu weth.: het maken van een 
gymnastieklokaal op het terrein van school (', aan de e en het 
verhouwen en vergrooten van school B, iu het Groenewoud. in 2 
perceelen. Aanw. 21 , telkens van 2—4 uren. : perc. 1 
f 48011, pere. 2 ƒ 8800. 

Ahkourie . te 2 uren, iu het logement e : het bouwen 
eener  hofstede met stalling voor  koeien, schuur, hooiberg en verdere 
werken op een terrein te Ahkoude. . bij  P. van llilten , te -
brugge. Aanw. te 10 uren 

 voor . de Graaf: het bouwen eener  berg-en werkplaats 
en belangrijke vergrooting vau zijn woonhuis. Aanw. 21 , te 
10 uren. 

 bij  V. T. Jaarsma, op Sioteburen: bet afbreken eener  oude 
huizing en liet bouwen eener  nieuwe schuur  met woonkamer enz. 
Aanw. 21 , te 12 uren. 

 , te 10 uren, iu het raadhuis: het verhoogen en verzwaren 
van 3  str. . kaden om den , gemeenten 

t en , iu  perceelen. . bij  den opzichter  der 
landerijen van de gemeente, J. . Aanw. 21 , te 
9 uren. 

 te 11 uren, ten raadhuize: lo. het verhouwen van 
een woning voor bet hoofd der  school te ; 2o. het ver-
bouwen der school, het afbreken en bet bouwen eener woning voor  het 
hoofd der  school te . Aanw. door  den bouwkundige . 
F. n 20 , tc 10 oren. 

Amsterdam, ite 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het gewoon 
onderhoud van- en het verrichten van herstellingen ged. '83 aan sluis-
en waterwerken en scheepvaartinrichtingen; 2o. het verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen, benevens het onderhoud ged. 
'83, aan: de huizen, torens, poorten enz., de gehouwen ten behoeve van 
het onderwijs, van de politi c en der  brandweer, henevens die op de 
algemeene begraafplaatsen; 3o. liet onder profiel herstellen van een 
deel der  afsltutkade in het afgesloten J (Noordzeekauaal) langs de 

; 4o. het bouwen van 2 seheepssteigors aan de -
kade. . voor  no. 1, 3 en 4 bij  den stadsingenieur, voor  no. 2 bij  den 
stadsarchitect, op het raadhuis, resp. kamers no. 93 en no. 101. 

. te 2 uren, door  kerkvoogden der . gemeente te 
Angerloo, jn t Wapen van Bingerdon: lo. het amoveeren der  bestaande-
en net ter  plaatse houwen van eene nieuwe pastorie, eateehiseorkauier, 
schutting, afrastering e. a.; 2o. eene belangrijke hei-stelling en ver-
nieuwing aan de . kerk. aldaar. . bij  den architect 11. Enklaar, 
te . lid jet ten inzenden 26 , bij  den president-kerkvoogd 
op tien e Biugerden. 

n hem. te 3 uren, door het . . parochiaal kerk best., in het 
lokaal der  Vereeniging van den 11. Vincentius a Paulo: het bouwen van 
een liefdehuis met scholen. . hij  den architect e van Pelt, te 
's-Bosch. Aanw. te 11 uren. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
opruimen van gronden uit deu Nieuwen d aan den -
llollaud, voor de verbetering van den waterweg langs m naar 
zee. Aanw. 20, 21, 22 en 24 . g ƒ :i95.000. 

 te 11 uren, door  deu eerstaanwezend ingenieur, in Tivoli : 
het uitvoeren van verbeteringen in de geineensehapslinie en bet fort 

, in de stelling van . 
 te 11 uren, door . A. Post. bij  F. Fijt : bet bouwen van 2 

bovenwoningen met ach ter  woning. . hij  den bouwmeester P. Zuid-
geest. Aanw. 21 , te 3 uren. 

 te 12 uren, door  Antoine van Gulick: het bouwen vaneen 
wijnpakhui s met bijlevering der  materialen. . bij  den architect e 
van Pelt. Aanw. te 11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de uitbreidin g van het 
getrouw ten dienste der  academie van beeldende kunsten en technische 
wetenschappen, aan de (,'oolvest. . aan het Timmerhuis. Aanw. 22 

, te 11 uren. 
, te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van 

65.000 groskeien. 
 door  het dijksbest. van het waterschap Zevoii-Grietenijeti -

: het verhoogen en verzwaren van den zeedijk, van 
Spokei-shek af tot nabij , over  eene lengte van 1900 . g 
ƒ 68.500. 

. hij  den president der  commissie voor de school van 
voorbereidend lager  onderwijs; het vertimmeren van het bestaande 
schoolgebouw. . bij  den gemeenteopzirhter  F. . , te Akk i um. 
Aanw. 24 , te 10 uren. 

 door  burg. en weth.: liet verlwuwen der  openbare scholen 
te Bemniel en te Angeren. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: lo. het verrichten 
van herstellings- en vernieuwiturswerken aan het gemeentehuis; 2o. 
het maken van een vak hcklccdingsiuuur  aan de Buitenhaven, met 
het dichten eener  opening in den bekleedingsmuur  aan den voormaligen 
Oliebak; 3o. het afbreken der  brug buiten de Vuchterpoort. Aanw. 
27 . 

 te 11 uren, ten raadhuize: het bouwen van een school-
lokaal met verbouwing der  ondorwijzei-s woning aan den , 
onder . . bij  den architect G. de , aldaar. Aanw.

, te 11 uren. 
 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: de levering 

van het ijzerwerk voor 60 gesloten goederenwagens met remwerk en 
voor 40 gesloten goederenwagens zonder  rem werk, ten dienste dei' 
Staatsspoorwegen op .lava. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: de levering van 60,000 

stuks e Ourthe- of Uen-Ahiukeien; 100.000 vlakke en 30.000 
getrokken straatklinkerinoppeu; 175 1 gewasschen grint ; p. m. 1000 

l zuiver  scherp rivierzand en 1000 ' plaatzaud; benevens eenige 
houtwaren. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden der  Vier 
Noorderkoggen, in het : liet a»>oveeren en reeonstmoeren 
van: lo. 120 . steenglooiing op no. 15; 2o. 220 . steenglooiing aan 
den Neaserdijk. . hij  den opzichter  G. de . te . Aanw. 

| 21 , te 11 uren, te beginnen te A aids woud op dijksnommcr 15. 
 te 3 uren, door  het best. der  maatschappij  tot oxpl. van 

het Park-Tivoli : het maken van eene nieuwe koffiekamer met ingang, 
vestibule, garderobe, keuken en kelder  aan de groote Parkzaal. enz. 
Aanw. 24 , te 10 uren. 

 door  het . . kerkbest.: het aanleggen van eene . . 
begraafplaats niet hijbehoorende werken. Aanw. 28 . 

 te l l ; , uren. door  burg. en weth.: het leveren van 
59,000 stuks grèskeien. zoogenaamde oblongs. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: hetaf breken der  be-.taai.de-
en het bouwen eener  nieuwe school voor  leerlingen, met hijlcveriti g 
der  schoolmeubelen. Aanw. 24 , te tl uren. 

, te 11 uren, door het . van Assendelft, in liet 
s Assuinburg: de verhooging eu verzwaring van een gedeelte dijk 

langs de Naucrnasche Vaart, ter  lengte van ruim . . hij  den 
opzichter  .1. lierginan, te Assendelft. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: lo. het amoveeren van een 
ouden gashouder; So. het maken en stellen van 4 kalk kisten, 4 wascli-
kisten enz.; 3o. het bouwen van een zuiver!)uis en bergplaats enz. 

 door  de gemeentebesturen van . Sleen en Zweeloo, in 
het gemeentehuis: het aanleggen vaneen klinkerstraatweg van n 
naar  Zweeloo ,>u van Noordsleen naar , lang 13.779 , nabij  de 

t en het Oranjekanaal. 

 te 10''a uren. doen* burg. en weth.: de verbouwing r 
Openbare school. . hij  den architect . Geijsheek , te 
Arnhem. 

. te 11 uren, in e  'rins; het heistellen van eenige hei-, 
kist- en andere werken aan de zeewering der  contributi e van Wnnse-
raJeels Zuiderzeedijken. Aanw. 31 , te 10 uren. 

 te 4 uren. ten raadhuize: lo. het maken eener  overdekte 
speelplaats; 2o het stellen en leveren'van een staketsel; 3o. liet ver-
anderen der school; 4o. liet leveren van de benoodigde bouwmaterialen. 

. bij  den architect .1. Beuijssen, te Boksmeer. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een kanaal aan het benedeneind van g met weder-
zijdscho dijken, ten dienste der  grondherging op de , voorde 
verbetering van den waterweg langs m naar  zee. Aanw. 24 
en 31 , 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het iiikoiien van eiken dwarsliggers; het 
inkepen en bereiden met cliloorzink van grenen dwarsliggers en de 
levering van cliloorzink . g /'  31.500. 

 te 1 uur, door de directie der  Nederlandse he-Centraal-
spoor  weg maatschappij: de levering van magazijnsgoederen. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het leveren van stortsteen en het be-
storten der e zeewering. Aanw. 29 . g ƒ11.000. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het onderbonden van bestratingen, be-
grintingen, taluds, hermen en aanlegplaatsen, benevens eenige hij -
komende werken, te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . hij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 21,020. 
 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 

maken van 2 dwaiskribhen langs den linkeroever  van het Scheur, 
tusschen de kilometei raaien 36 en 37, tot vorming der  voorhaven van 
de schutsluis aan het benedeneinde van , ten dienste der 

{jrondberging op de , voor  de verbetering van den waterweg 
angs m naar zee. Aanw. 31 t en 7 April . g 

ƒ 14600. 
 te 12 uren. door  bet ministerie van waterst. enz., ten dienste 

der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van- en bij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep -Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 8500. 

 te 11 uren, duur het ministerie van waterstaat enz., aan 
aan het gebouw van tiet prov. best: het herstallen en verbeteren van 
eenige hoofden op het Noorderstrand van Vlieland. Aanw. 5 April . 

g /'  21,500. 
 . te 1 uur, tor  secretarie: het zesjarig onderhoud van den 

weg tusschen het d en . 

 te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van liet prov. best.: tiet maken van bestratingen enz. 
op den n weg le klasse , en van bestrate 
goten enz. op den n weg le klasse , in 
2 perceelen. Aanw. 9 April . g perc. 1 ƒ 3000, perc. 2 f 2000. 

 tH
 te 12 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van de aardehaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de o verga iigs-en eenige verdere werken tus-
schen de stations n en n van den spoorweg Zaanstreek— 

. . hij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 9 en l l 
April , te 11 uren. g ƒ 712,300. 

Jacohus v. , te Zaauislag, ƒ 17.806 
Willem Stal, » , i 17.249 
P. , » Zaamslag, i 17,200 

 7 : lo. de levering van 
ongeveer 600 * riviergrint . ten behoeve van 

de oude havenhoofden, het maken van een  ^ taP*., te Sliedrecht, 
*  - — , vooi / s pei B i 

A F L O O
VAN 

. 
 6 : lo. het opiuimen van 

 8 : het houwen van eene 
behuizing voor  .1. Crebas, ouder beheer  van den 
architect  G. Nijhuis; ingek. 6 bilj., als 

binnenhaven met hesehoeide kaden terreins- j . . fin0 

aunhoogmg bestratingen en/.., te , , m d c r gegund aan A. 
ingek. 8 , ar 

. v. , 
A. Sehrouder, 

u been, 
W. de Jong Az., 
W. B. . 
A. .1. lleiiniuga. 

 lippus, 
. , 
2o. het vernieuwen 

» Groningen, 5.427 
 Zllidwnldo ,  14.520 | 
> Groningen, » 13.680: 
. Warf buizen, » 13,485 1 
 Beiluin,  i.vtsr. 
 idem  11.234 

. Zoutkamp, » 11,220 j j 
herstellen van be-

schoeiingen aan het kanaal van Groningen naar 
, bij  de Wirdumertil , in den ; 

ingek. fi  bilj. , als: 
te lledum, J 1081 

 Groningen,
» Wildlim .
» Bedum, » O 
» Weslerwijtword, » 1121» 

, »> 8U5 
3o. bel vernieuwen der  vaste brug. genaamd 

de Schatslwrgertil, over bet Zandsteiinaar. iu 
den weg van Appingedam naar ; 
ingek. 13 bilj. , als: 

te lledlilu , 
 Groningen, 
 Wirduiu , 
 Bedum, 

» , 
» Stedlllll, 
» , 
n Warfuin , 
 Garnwenl. 

, 
» Zeerijp. 

1) Groningen, 
» idem 

4o. hel maken van paallieheiingeii met aard 
talud of steensta|iolglooiingeii lol herstelling van 
de kanaalglnniingen langs de wegen en jaag-
paden, in 5 perceelen, als: n. aan het kanael 
van Groningen naar  Abelstokerstil en van Onder-
dam naar  l'ithuizen; ingek.  bilj. . al: 

J. . v. , 
A. Srhreudor, 
P. Nielaml, 
.1. . Pot, 
li . Janssen, 
k n hof, 

J. . v. , 
B. Janssen, 
P. Nieland, 
A. .1. . 
J. li . v. d. Veen, 
J. . Pot. 
T. lk>s, 
J. Zelilotliust . 
u W. Pathun, 
J. klippus, 

. Veldman, 
A. Sehrouder  Jr., 
J. Ollringa , 

billende wegen der  gemeente; ge 
te Bedum / 16 982 I Schenk, te , voor / 0.375 por . 

-  7 : lo. het maken van ge-
bouwen eu andere werken op de halten Wou-
denberg en Veneudaal en het station ; 
ingek. 15 bilj.. als: 
*  Anilriessen, , 

A. . idem. 
Gebr. . Arnhem. 

. Geurts &  Co.. Vierlingsbeek 
. van , Naardeu, 
 van der  Tas. Cbarlois, » 159,000 

.1. Visser  Gz.. Papend recht, » 158,942 

.1. van , Onsterheek, » 157.325 

.1. van Gioenendael, Nunhem, » 155 937 
. de y .  155 470 

W. p &  .1. X. , . » 154,870 
A. . idem. » 152.80(1 
J. . Stevens. Arnhem, » 152,2011 
C . Almeloo,
J.  Vos Sen., idem. » 148.825 

2o. het onderhoud en hei-stel der  werken aan 
den , van 1 i '8:i tot
Apri l '84; ingek. 2 bilj. , als: 
C. van der  Plas, llardinksveld, ƒ 138,980 

»  I A Volker , Sliedrecht eu . A. Bos, 
6340 Gorinehein,  132,660 

3o. het verrichten vau baggerwerk tot onder-
houd van het vaarwater  iu de n te 

, tusschen de kilometerraaien 141 en 
143; ingek. 4 bilj. , als: 
G. Vlot Gz., . 
G. de . Gorinehein, 
A.  van Wijngaarden l.lz 

Sliedrecht, 
 A. van , idem, 

v
dorpersleeg 

ƒ lfi.980 
16.089 
15.790 
15.585 
14,976 
13.910 

ƒ 15.099 

.1. . , 

.1. . 
. S. , 

E. Berken bosch, 
. Peters. 

G. P. v. Êrp, 
n briefj e was van onwaard 

gegund. 
g 

 8 : hi*l bouwen vaiTeen school-
lokaal niet 2 pirUllen en eene overdekte |H'el-

f 180,000 'plaats aan de bestaande school, ouder  beheer 
 179.000! van deu architect Achterberg, te Boksmeer; 

» 171,300 ingek. 5 bilj. , als: 
169.300 . Paa  te Vechel, f 7213 
167,889 (1. van , » Oellelt, » 6767 

. (i. van . » Grave, » 6478 
A. V. .lansen, » , » 5800 
A. korting ,  Aljeu,  5120 

 8 , liet maken van een 

/ 6996 
wio l 

0339 
6295 
6245 
6240 
6160 
6150 
5886 
5842 
5820 

lg [en: ingek. 8 bilj, , als: 
tt l'ithoo i n, 

, 
ƒ 8300 

» 
l'ithoo i n, 

, 7720 
idem  7541 
idem .> 7497 

Viiikeveen, » 7.00 
» idem » 7384 

llpeudam.  6200 
Aalsmeer, .» 5720 

11.440 
9,985 
9.960 
9,960 
8
8,750 
8,745 
8
8,487 

. v. , te Bedum, 
A. Schreuiler  Jr.. » Groningen, 
A. Nijdam Jr., » Zoutkamp, 

. Pot, » Stedimi. 
. » Zuidwolile. 

 Nieland. » Wailuin , 
, » Bedlllll . 

J. Timmer, » Obergum, 
A. .1. Benninga, » llediun, 

. J. v. d. Nap, « Groningen, 
* . aan bet kanaal van Groningen naar  Stroo-

bos; ingek. 5 bilj. , als: 
. v. , Bedi ƒ 11,600 

 kerkstra. ,  9,900 
Th. A.  Croon, Groningen, » 8,861 
 Timmer, Obergum, » 8,749 
. .1. v. d. Nap, Groningen, » 8.490 
c. aan het kanaal van Groningen naar ; 

ingek. 10 bilj. , als: 
te Wirduin , 

1) Bedum, 
» Zeerijp, 
. Stedimi, 
, Groningen. 
» Warl'um , 
1) Garnwerd. 

Groningen, 

ƒ 0.58 
0.56 » 

0.53», l 0

0.50'/,0 » 
: lo. bet rioleeren der  Assen-

ingek. 4 bilj , als: 
G. v. (Jnen, te Zwolle. ƒ 665 i 
A. Bouiholl'. » idem » 648 | 
Gebr. Grolleman, » idem  568 
Gebr. Trooster, .> idem » 568 
A. v, Straten. » idem » 563 

. 11. Xoormaii, » idem » 540 
. 2o. bet maken van een vak walheschoeiing 
langs de Thorbeckegi-.irht; ingek. 5 bilj. . als: 

1208 
1177 
1060 
978 

G. v. , te Zwolle. ƒ 1271 
Gebr. Grolleman. » idem 
A. v. Straten, » idem 
.1. Willighagen, » idem 

. krook,  idem 
8,242 ! gegund. 

t m k i | i l . 7 : het gedeeltelijk af-
breken eener  behuizing en het wedeiopliouwen 
van eene dubbele lieeienbelinizing met boven-
woning, in de Nieuwe-Boteringestraat, onder 
beheer  van de architecten . en ; 
ingek. 8 bilj. , als 

P. Nieland, 
. . , 

F. Veldman, 
. Pot, 

A. Sehrouder  Jr., 
 Zeldenrlist, 

W. . de Vries, 
. 11 llurkoin» , Wz.,

woonhuis, ile reconstructie en het verlengen 
eener  bestaande boiiwuiaiiswoniug, schuur, -
renbergen enz., onder  beheer  van deu bouw-
kundige .1. van der Bre 
S. v. d. Zijde, 

. , 

. Schetter, 
S. van Ss-st. 
p. Pieten, 

. , 
11 klaver, 
W. Spijker, 

( i n i l i u m . 8 : bet bouw.m vau eene 
kleine stelphuiziiig te Goutiiui , onder  beheer  van 
den architect F. Brouwer, te Cornjum. ingek. 
10 bilj. : minste inschr. was J. Schuitmaker, te 
Peins, voor f 2254: gegund. 

y. i i i l t -n . *8 : de levering aan de ge-
meente van: lo. i5",000 straatklinkers; minste 
inschr. was F, van de , te West-Panueiden, 
voor ƒ 14.83 per  1001) stuks. 

2o.  gegoten-nieren syphons; minste inschr. 
was C. Stolp, te Zutfen voor ƒ 25 per  stuk. 

3o. 300 . e buizen: minste inschr. 
was . S. Stokvis ft  Zn . te , voor 
/ ' 471. 

4o. grove grint,; minste inschr. was G. J. 
Bosveld, te , voor  /'  2 45 per  stèi-e. 

5o. gewasschen riviergrint ; minste inschr. was 
Wed. W. A. Bulgers, te Zutfen. voor ƒ
per  stère. 

 grof rivierzand; minste inschr. was dezelfde, 
voor  j 2.10 per  stère. 

 8 : lo. het maken van eenige 
kunstwerken, bet veranderen, verlagen en ver-
sterken vau eenige bruggen, bet gereedmaken 
der  aardehaan. eu bet leggen van sporen en 
wissels voor  het. gedeelte -
zen van de tramlij n . tang 
643 : ingek. 12 liilj. , als 
.1 Peerenboom, , 

ƒ 4900 
» 4511 
 4400 
> 4000 
» 3917 
. 3760 
» 3675 
» 3643 bouwen van 2 woonhuizen voor 

J. klipnus, «Bedum, » 3533 : ingek. 6 bilj. . als: 
. Brons,  Wagenborgen, » 3260 !  Willighagen, 
il.  aan bet kanaal te Wijmeis, langs den weg . Weener. 

van m naar  de ;  Gebr. Grolleinan. 
ingek. 10 bilj. , als 

. J. Walker, 
.1. de Vries, 
.1. , 
11. Janssen, 
 Petera, 

B. Schuur, 
T. . Jelsma, 

. v. d. , 
gegord aan T. . Jelsma 

 (gem. "all s 

ƒ 10,350 
» 8.985 
» 8.949 
» 8.931 
» 8,927 
» 8,880 
» 8,588 
. 8,500 

J. , Amsterdam, 
G. Schuld, , 

 Bijl , idem, 
. Zeilmaker, , 
. .1. Versteeg, Oosterbeek, 

A. Zeeman, Ainsi.-rdam. 
T. C. ('. . n 
.1. .1. van Sonsbeek. 's-llage, 
.1. Noords, Amsterdam, 

, in massa, 
2o, het maken een 

 7 : lo. het ketelhuis, werkplaat 

/' 64.500 
'» 62,800 
. 62 040 
» 61,082 
» 58,900 
» 58,200 
» 56,150 
 55,890 

» 54,840 
» 54,200 

79.1100 

J. . v. , 
P. Nieland, 
J. . Pot, 

 Nieland, 
 Siekman, 

F. Veldman, 
B. . a Wz. 
A. Sc.hreuder  Jr., 
J. , 

. Janssen. 

te Bedum, 
0 Wirduin , 
» Stedilin, 
» Warfuin , 
i> , 
» Zeerijp, 
. Groningen 
1 idem 
1 Bedum, 
. Westerwijtwerd. 

 W. Gerrits, 
ƒ 2880  J. , 
» 2678 11. v. d. Sluij: 
» 3892 
» 2343 
i> 2297 
» 2285 

2268 
1 2248 
» 2<!28 
» 2150 

e. aan den rechteroever  van het (Jldohcxifsche-
kanaal; ingek. 4 bilj. , als: 
J. . v. , te Bedum, ƒ 3250 
O. kerkstra, » , » 2880 
J. . Pot, » Stedilin, » 2880 
Th. A. J. Croon, » Groningen,  2462 

 6 : het bouwen eener 
school en onderwijzerswoning, onder  beheer  van 
den architect . llannink , te Goes; ingek. 3 
bilj. , als: 

J. Willighagen, 
W. , 
J. Weener, 

. , 
 v. Sluijs, 

Gebr. Grolleman, 
W. Gerrits, 

. . , 

locouiotievenreinise met 
kantoor, magazijn èn 

\ Fakkert: steenkolenbergplaats; het maken eener  rijtuigen -
'  remise, bet uitvoeren van metselwerken voor 

een draaischijf enz., alles op het emplacement 
te Grootebroek: ingek. 5 bilj. , als: 
.1. P enbooiii. te , J 30,300 
.1. .1  Sonsl k, » , » 28,900 

 .lansen eu ,1. Altena, » , »> 28,700 
.  28.046 

 Buiksloot en 
» ,  26.100 

. Tool. ,. ,000 
 9 : het bouwen vim eene 

school en oiiilerwijzsrswoning op den Noordwal; 
 bilj. ,

/ 10,880 
 8.401) 

.630 

.6
.440 

» 5545 
 4900 

. 4639 
 4590 

te Zwolle, 
» , 
» Zwolle. 
» idem 
> Geiieinuiden, . . . . 
» Zwolle, » 7.3201 - B'jl , 

2o. het bouwen van 2 hooibergen en ver- .  ut. 
grooten van eene schuur; ingek 8 bilj. , als: j  '[  1 " 0 1 ' 

te Zwolle, ƒ 7660 . . Pot 
.) , 
» , 
» Geiiemuiden. 
it Zwolle, 
 idem 

» idem 
 idem 

Voor de uiassa ingek. 4 bilj. , als 
W. Gerrits, te Zwolle, 

. v. d. Sluijs, » idem 
.1. Willighagen, » idem 
J. Weener, » , 
gegund aan . Bu>ang, te , volgens be- , Tom &  Van Bergen 
grouting:  f 6622,  2 ƒ 4260, massa j  gouwen, 
ƒ 10,882. 1 A. Stigter, 

ingek, 
. v. d. 

4550 . . 
» 4549: .1. A. 

Weijor . 
Spanje, 

d 
4174 1 W. P. Toouwisse. 

 W. F. P. v. il. Grijp . 
/ 11,845 d .1' Gerritse. 
n 11,799 | Gebr.
» 11,111 F. B. kiinel, 
 11.1190 ; W. , 

te , / 46,400 
» idem ' . S 
s' ,  43 ) 

's-llage, » 43,000 
idem » 42 ) 

» idem  42.200 
idem  41 500 

1 idem  411.000 
» idem » 38,943 

a idem » 38.00(1 
9 idem . 37,496 

http://be-.taai.de-
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. 

/ 37 429 

 30.500 
» 30 432 
»> 34,950 
»> 34.fi50 
» 34.59d.40 
ƒ 48.000 

iet bon 

J. v. d. Vlugt, te , 
. , » idem 

YV. . , -> idem 
. Tromp, » m 

Th. .1. , *  idem 
A. O. Paardekoopor, » idem 

g 
 9 : het houwen van 

eene school on onderwijzerswoiiing; ingek. 2fi 
hilj. . als: 
.1. v. il . Veen 
P. v.  lijk , 
N'. , 
P. , 
.1. . 
. . . 

. 
.1  lain. 
.1. Zclili'iiriisl . 

. Smit, 
. , 

.1. . v. , 
C. , 
A. Bennenga, 

. . , 
. Wierenga, 

P. Schiere, 
A. , 

. Wieronga, "  - 1 

V. Willing . 
. , 

.1. Timmer, 
,1. Pot, 

. l 
. , 

. 

g ƒ 11.7"0 
i l i k i i n i . 9 : hot aanloggen "van eon 

kunstweg on liet n van kunstwerken met 

to n singe weer, /
i n , > 15,:ino 
a . » 15,0110 
i Warfbuizen, 14.990 
<> Ailorp , » 14/94 
< . >  tl i ui 
> iileiu » 13,080 
» , » 13.950 
» Warfum, 13.1100 
» Bedum, i. 13.608 
"  iilt'i n i. 13,(168 
» idem » 18,800 

, » 13,61» 
i Bedum,  13.550 
» . » 13.477 
"  Bedum, » 13,400 
> , » 18,800 
» liottevalle. » is.ua 
i /uurilijk . - 13,125 
i . » 13.0110 

, » 12.1173 
<> Zuidhorn , » 12,753 
'  Winsum, « 12.480 
 Stedum, » 12.222 
» Wohe, » 11.085 

i li Boom, » 11.480 

pere. 2. hoogste inschrijver  Van der , | .1. v. d 
ƒ494.60: minste inschr. Oroskamp. 1*888.70; 

perc. 3, hoogste inschr. Vos, ƒ 9 9 5: minste in. 
schrijver  Van der , ƒ 85(5.34; 

perc. 4, hoogste inschr. Van Ainerom. ƒ 7 0 2; 
minste inschr. , ; 

: Van der , / 5806.05; 
EnvOge  f6133: 

3o. k no. 303, hid schoonmaken eu ver- | . 
broeden van heruislooten. met herstellingen aan  P.
taluds en overwegen, op dezelfde lijn : perc. 1, j . (J. 

Vlugt, to . 
» , 
» . 
w Charlois. 

ƒ 12.1140 
» 12,800 
» 12,215 
» 11,87» 

13,100 

A. , 
. Stuiver, 
. Verheul, 

g . , , . , , „ „ 
dn. liet maken van eenige veranderingen aan 

de lo openbare school, aldaar: ingekomen 4 
bilj. . als: 
B. k , te Charlois. f

v. d. Suian. » idem » 2304 
. 1 idem » 2240 

idem hoogste inschr , ƒ211112; minste' inschrijver  i A lb. v. d. . ,,!,,„  , , T , .. 
 "iilstei,, / ~4.):> : g ,, i 7 u n 

perc. 2 hoogste insein- llonn, ƒ2260: minste  14 : het verbouwen van de 
lii-chr . Alken,;.,,. Jr., J 11.8,: se),,»,,, o n u 0 1 . beheer  van den architect J i -

perc. 2 en .1 te /.amen. .1 Schreudoi-s. ƒ4800 :, son. te Boksmeer: ingekomen 11 bilj  al  J 

Boon, / 181)2: minste - *  11-...— , hoogste insein 
inschr. .1. , ƒ1745: 

perc 4, hoogste inschr. Boon, /8780; minste 

18,888  inschr. . Wienhov /'3300: ' 
4o. Bestek  304, metsel-, voeg-, wit-, saus 

A. , 
.1. Gieten, 
C. , 
P. Janssen. 
J. Wagenians. 
A. Centen, 

. Paaps, 
. Bulkens. 

pleister- eu straatwerk, op dezelfde lijn : perc. 1, 
hoogste insshr. P, A. Zieren. /'1610:'  minste in-
schrijver  P. van Essen, ƒ 1425: „  ,„„,„. „ 

perc. 2. hoogste inschrijver  Wennekes. /'475:  \ Janssen 
minste inschr. .1.  ƒ389.8» : j , v a n (). 

perc 3. hoogste inschr. t &  Zn., f 1880: \ li . , 
gegund 

het eenjarig onderhoud, aanvangende in de kom  Ti . ten Wolde, 
dei gemeente Berlikum en strekkende verder  (i'ehr. Aberson. 

r d 

w 

minste inschr. .1. Poot. /'1542.13 
perc. 4, hoogste inschr. P. A. Zieren. J 1025 

minste insrhr . . / 847 : 
: .1. Poot, ƒ4380. 

. 13' : lo. het leveren ei 
stellen van afscheidingen der e 
2o. paaltjes en hekwerk voor het kerkhof: 

lo. 2o. 
A. de . f 2514 ƒ 181 
Van Putten. "  2400 289,50 
.1. de Boer, 2391 
\V. Voerman, 2323 
Van der  Plas, 2304 

te Beugen, 
» , 
» Oell'elt. 
» , 
» , 
» Wanroy. 
» Verhel.' 
 Gasselt. 
» Beugen. 
» Samheek, 
» Boksmeer, 

f 7694 
> 7547 
 7385 
 7285 
 6990 
 6979 
6649 
6495 
6170 

5674 

Veedijksiliestraat en t den . (iroenink 
' le klasse , ter  lengte  1:1 : het houwen 

2300 
2293 
2153 
van 

184 
2118 

220 
227 
200 

-ene dull- i
«i 'oinf'' , * , \ w <oo'k"  voorbe- ! b e l T m V i d c , * ^  ̂  Weijs' 

' l ? ^ 1 ™ « «! * » . «rchited A. e Cler,,,, te''  '  eeoeer  van oen arcnit 
was de minste . hrols. te (leert ruiden- : ingek. 9 bilj. , al 

berg, voor f 32,315. 

« r o n i n g r i i , 10 : het bouwen van 

. . v. 't Veer. , 
- -, - . - - » - — ene F. v. d Bliek, e , 

behuizing met liovenwonmg eu werkplaats, aan ' , v. , idem 
den Wostoi singel, aldaar, onder  beheer  van de 1. . , llansweerd. 

- « . : ingekomen ( O. C. Zaaijer, ̂ -Gravenpolder, 

8,787 

) 
» 153,000 
 151,452 

bilj. . als 
. v. d. , 

.1. . met zatidslemping 
idem  ouilerbeiing 

li . Scbinir. und zandsleniping 
idem <- onderheiing 

. Peters, niet zaudsleinpiiig 
idem - onderheiing 

T. Y. Jelsma. met zandsleiuping. 
idem » onderheiing 

gegund. 
 . 12 : het bouwen van eene 

uitwateringssluis met hijhehonrende werken, aan 
bet bened neiinle van den -
Steenhergsche Vliet: ingek. 8 bilj. , als: 
C. r „  Wil l stad. ƒ 178,000 
A. de .long, Sliedrecht. » 159,740 
P. Booguarts, Standdaarlniitcn. » 157.000 
C. , Sliedrecht, 
W. , Steenbergen. 
G (ioetbart. . 

. de , Willemstad. 
.1. . (iruijtei-s . Ortlieu en J. de U'euw. 

. » 143,300 
AniNierdam . 12 : ten dienste der  llnl -

landscbe l.l/.eren-s|ioorwegmaatscbappij: lo. Be-
stek no. 301, bet verrichten van timmerwerk, 
met bijkomende werken, op den spoorweg Am-

, in 4 perc: 
'rc . 1 |ierc. 2 pere. 3 perc, 4 

Peijl-.l. /'  5460 
Struijs. ' 5414.20 / 2150.68 / 1853 ' 2084.60 
Coppee, 5312 ' 2300 ' 1700' 
Blansjaar, 4925 1980 1450 
P. van Essen, 4887 
Visser, 2100 1497 

, 2000 
Van , 1973 
Verhaar, 1570 

e Swart & Zonen, 1498 1497 
Van l.itll . 1480 
Vos. 1470 1590 
Van , 1350 

. Wienhoven. 1620 
: .). A. Wennekes ƒ34.000 (met inbegrip 

van de massa's k 302. 803 en 304; 
r ƒ 9915; 

2o. k 00.808, behang-, verf- en leerwerk 
op de/ell'de lijn : perc. 1, hoogste inschrijver  Van 
Sphiniler, ƒ 4500; minste inschr. Eysvogel, / 3333: 

/' 2489 
'» 2362 
.. 2300 
» 2270 
» 2235 

2197 

 , 14 : het maken van werken 
 tot verdediging van den oever  van den calami-
 teusen r Nieuwe-Neuzen: minste inschr. 

1 was . , te , voor / 9900. 
, 14 : het. al bleken van 2 ge-

bouwen en het stichten van een post-on-tele-
 graafgebouw met directeurswoning: ingekomen 

i 9 bilj. . als: 
te Steen wijk, ƒ 9999 
» , » 8876 

,  9444 
. . » 9198 
» Ambt-Vollenhove. . 8945 
 Steenwijk, » 8773 

n idem » 8370 
i> l.eiiimei. » 8200 
 Auilit-Vollonhovc . » 8056 
 14 : het afbreken 

eener  oude- en het bouwen eener  nieuwe -
renhmsmg en schuur  met aanbehooren op bet 
Zwartleer  onder  0[n»inde. onder  beheer  van den 
architect  J. S. van der  Burg: ingek. 8bilj. , als: 
11 1.- "—1  r i 

. (iroenink. 

. Worst, 
A. T. de Boer, 
.1. (i. , 
.1. Winters, 

 Abeison. 
1.1. de r en Zn.. 

. de Vries. 

A. Goedemondt ft , llansweerd 
ƒ 10,400 C. , Schor», 
» 9.690 P. , , 
"  9,446 . v. Verre. . 
» 9.622 gegund. 
 9.-187 . 13 : het onderhouden vau- eu 1 . A. Talman 
» 9.187 het doen van eenige berstell ngen ged. '83. 84 r l m i | 
» 9.114 jen '85 tot 31 t '86, au de gehouwen te  liamii r 

9.097 , n en te Groningen, waarin gevestigd, s-llagr, 1 

. . Beek. 
.T. . Veenstra. 
Job. , 

» 2100 | .1. . . 
» 2077 i . . 
» 1964 J. . Bos, 

8. . , 

, 
» Suameer, 
> , 

, 
» , 
» Twijzol . 
i . 

, 

ƒ 4 2 10 
4141 
8884 
3864 
3626 
3621 
3596 
3589 

: de levei 
J 3800 

van den me-
zij,, de kantor,.,,, va» de"  l,y ( . . thekë,r  en T B ^^^7"^  ^hr\^J^ eZt 

den X. W. Stoett, te , voor  ƒ 23>-2: 
voor Groningen, J. , te Groningen, voor 
/' 2189. 

, 14 : lo. het onderhoud cn de 
bei-stellingen van de n te 's-llago 
ged. 83: ingek. 8 bilj. , als: 
Tb. , te , /'  42,569 

» 156 000! Tom &  Van Borgen ^ idem' 

1850 
1650 

B. Ai-ends. te 's . 
A. , » idem » 40.600 
YV. P. Teeuwisse. » idem 
F. P. de . » idem 
W. Franke. » idem 
W. F. Pb v. d. Grijp ,  idem - u . , v . v 

2o. bet maken van de aardebaan, de kunst-
werken, den boren bouw, de OrergangS- en andere 
werken, voor de verbinding nabij  üelfelt van 
den n spw. met den spw. 
Nijmegen—Venloo; ingek. 7 bilj. , als' 
G. W. v. . te n 

Ve. Alph. Frédérix 
. 

. .1. Enthoven X- Co., 
's-llage. 

A. v. . . 
41.974 j . u Act.-
41.630  Gesells. Baventbal bv 

. 

lepere 
14 brug 

/ 56.845 

2e pare. beide |ic. 
27 brug. te zameii 

f 12.590 

14.256 
12.690 

40.960 Alf . Anilrv . adm. lU'legue 
53.650 14,000 

40,»13 
40.290 
39,91)0 

ƒ 69,100 
» 53,000 G. Straatman, "  » , 

W. F. Weijei-s, „  Tilburg . 
J. V. (hjen , » Nijmegen. 
G. Goedhart. » , 
Th. Verhoeven. » . 
.1. , » Grave. 

s 14 : lo. bet afbreken der 
bestaande, on het wcderopboiiwen eener  nieuwe 
school en onderwijzerswoiiing aan den straat-
weg onder  die gemeente; ingek. 13 bilj. . als: 

, 
B. , 
S. &  C. v. Siest, 
J. Schoenmeijer, 

. . 
. de Neef, 

.1. . 
W. , 
.1. v. d. , 

te Fijnaart , 
» Gouda, 
» , 
» , 
» Charlois, 
» , 

, 
» Charlois, 
» Uselmonde. 

de la ciiint . u 
Boussu. 13,050 

Act.-Gesells. für  lüsen-ludust. 
U. Brüekenbau vorm. J. C. 

. . 
Union Act.-Gesells. für  Bergb. 

n li. Stahl-liidiist. , , 
r . u. -

Anstalt, vorm. Jacobi, 
, ƒ74,898 17.742 

48.9110] i.aucbbaiiierVereiiiigt e 
. 48.800 vorm. Grallich -

dels. Werke. , 59.400 14,990 
. -

lingen. , 54,800 14,400 
, Act.-

Verein für  Uergb. u. 
, Obei haiisen . 

Nicaisc & , 
a , 56,769 15,343 

 el lev oei s l t i l » . 15 : het uitbaggeren 
van de marinehaven cn het dek; minste 
inschr. was C. Bos Az., te , voor 
ƒ 9048. 

. 15 : de verbouwing van 

» 46.800 
» 46 76(1 
» 46.760 

/ 16,933 
« 14,99» 
 14,847 
» 13,536 
» 13,531 
» 13,600 
i> 13.440 
» 13,200 
» 13,140 

/ 59,450 

61.426 

92.240 

69,200 

86,600 

72,000 

— _ ;—» - - uc \eiuoi iwuig vau 
de bestaande lokalen der  sociëteit s met 
bet daarnaast gelegen huis; minste inschr. was 

, te . voor  26,700 fr. 

D E O P M E R K E R 
van G 24 T 1883. 

l . 
van 3070 str 

lo, het gewoon 
d.  aan sluis-

de 

en no. lol . 
emeente te 

i  der  hostaande-
e 

hersO-lling en ver-

N 
V A N 

te 10 uren, in liet raadhuis: het verhoogen en ver/waren 
. . kaden om den , gemeenten 

t eu . in 7 perceelen. . hij  den op/.ie'iter  der 
landeiijeu van ile gemeen te. J. . 

. if  uren, ten raadhune: lo. het verhouwen van
oen woning voor het hoofd dei- school te llooge-Zwaluwe; 2o. het ver- ! 
bonwen der  sehoul. het afloeken en het houwen eener  woning voor  liet  1 

hoofd der  school te e . hij  don hotiwkundige . V, 
. 

 . le 12 uren, door  hurg. en weth 
onderhoud van- en het verrichten van heisttdlingen ; 
en waterwei ken en scheepvaart inrichtingen: 2o. het verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen, benevens het onderhoud ged. 
'83, aan: de huizen, torens. u enz., de gehouwen ten hehoevo van 
hit onderwijs, van dr e en der  hrandwver, henevens die op de 
algemeene iiegraalplaatsen J 3o. het onder  profiel herstellen van t 
de«d der  afduitkadc in het afgt>s](iteu ) (N jord/eeka-iaal) lau 
lloutliaven; 4o. het bouwen van 2 seheeps t̂eigeis aan de r 
kade. . voor  im. . 3 en 4 j  den stadsiugenii-ur, voor no. Suilden 
stadsarchitect, op het raadhui» rc<p. kamers 

. te 2 uren. dooi*  kei  der  Net 
Angerloo in t \V.i|h>n van : lo. het amov 
en liet ter  plaatse houwen van eene nieuwe pastorie, catechiseerkamer, 
schutting, afrastering e. n.; 2o. eene belangrijke 
nieiiwing aan de llerv. kerk, aldaar. . bij  den architect tl . l klaar 
te . 

l ï e r . O r n i . te 3 uren, door het . . parochiaal kerkhest., in het 
lokaal r  Vereeniging van den . V'iin-entiu s a Paulo: het houwen van 
een liefdehuis met scholen, lui . hij  den architect e van Pelt, te 
's-lïoseh. Aanw. te 11 uren. 

. 
<* , te 1! uren. door het ministerie van waterstaat enz.: het 

opruimen van gronden uit den Nieuwen d aan den iloek-vau-
llolland, voor de verbetering van den waterweg langs m naar
*ee. g ƒ395.000. 

, te 11 uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, in Tivoli : 
het uitvoeren van verheterin^en in de gemeen^chapshuie <>n het fort 

, in de stolling van .  lining / 3250. 
, te 11 uren, door  A. Po*t hij . t :* het houwen van 2 

bovenwoningen met achterwoning. . hij  den bouwmeester  P. Zuid-
gei- t. 

n te 11 uren, door de Westfriesehe Tramwegmaatschappij, in 
het hotel e : Bestek  4, ». het maken eener -
remise met ketelhuis, stoenkolenbergplaats en rijtuigenreinis e bij  de 
Nadorst te ; h. het maken eener  loc'omotievenremiso met ketel-
huis, werkplaats, steeukolenheigplaats. kantoor  en magazijn: het maken 
eener  rijtiiigenremise ; het graven van slooten; hetoph>tgen van terrein; 
het plaatsen eener  afrastering, enz., op het emplacement te (iroote-
hiock . hij  den ingenieur .1. . van Waning, te . 

, te  uren, door .1 , ten zijnen woon huize aan 
het Noordsche Schut: het houwen \an een herherg. winkel, wooukauier 
en bovenzaal, lui . hij  den architect . . , te . 

/ u i l r i i . te ll'j j  uren, door  l>. baimners: het houwen van U woningen 
met tuinmuur  enz. op den Singel bij  de . . bij  den archi-
tect .1. lliterwij k W'i. 

t . te |V uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
striietiomagazijncn: de levering van: perc. 1. 4  vel bordpapier, perc. 
2, fcfcOO l\(i kiiperplaat , dik 00015 . 

» , te 12 uren. door  Antoine van Gnlick: het houwen vaneen 
wijupakhui s met hijlevering der  materialen. . bij  den architect e 
van Pelt. Aanw. te  uren. 

i te 1 uur, donr  burg. en weth.: de uilhreidin g van het 
gebouw ten dienste dei'  academie van beeldende kunsten en technische 
wetenschappen, aan de Coolvest. . aan het Tinunei huk 

p /oom , te 1 uur, i.oor  hurg. en weth.: de levering van 
65 1) grèskeien. 

 l i , 's avonds 7 uren, in het eatechi<eerlokaal: het bouwen van 
een armenhuis. . hij  den architect .1. . van der  Wilk aldaar. 

. 'savonds 8 uren, door  V , aan het : 
het afbreken van een huis met schuur en daarvoor in de plaats hou-
wen van ? schuren, eene met bovenwoning, aan het Uoteidiep . hij 
de architecten . & . . aldaa>-. 

1-ci n \ t i n d m . ten vemeeiiti'hui/e : de levering van 324000 vlakke 
Waalstraatkliuker en 59.0011 l-'riesche kromme klinker . 

. door  het dijkshest van het waters-hap Zeven-tirietenijen-
>ten: het verboogen en verzwaren van den zeedijk, van 

k af tot nabij , over  eene lengte van . g 
Ohieimorii . hij  den president der  commissie voor de sclnol van 

voorbereidend lager  onderwijs: het vertimmeren vau het bestaande 
schoolgebouw*. . hij  den gemeeuteopzichter  F. . , teAkkium . 

, d»>r burg. eu wetli.: het verhouwen der  openbare scholen 
 Ueiumil en te Angeren. 

g , . 
-lioNi-ii , te 10 uren, door  hurg. en weth.: lo. het verrichten 

 her-, telling*; - en vei nieuw bieswerken aan het gemeentehuis; 2n. 
 maken van een vak uoklccdiiigsmuur  aan de liuitenhavm, met 

bet dichten eener  opening in den bekleedingsmimr aan den voormaligen 
Oliehak; 3o. het afhreken der  huig huiten de Vuchterpoort. Aanw. 
27 . 

h i n i i - l o i i i i l , te  men, ten raadhuize: het houwen van een school-
lokaal met verbouwing der  onderwijzerswoiiing aan den , 
onder . . hij  den architect <i. de . aldaar. 

- l l . i - e te 12 uren, door het ministerie van koloniën: de levering 
van het ijzerwerk voor fin gesloten goederenwagens met rem werk en 
voor  1  gesloten goederenwagens zonder  rem werk. ten dienste dor 
Staatsspoorwegen op .lava. 

I I'( HIII , te 12 men. door  hurg. en weth.: de levering van 00.000 
stuks e Out the- of Ben- hinkelen; loo.noo vlakke eu 30.000 
getrokken straatklinkermoppeu; 175 s gewassi-hen grint ; p. iu. 1000 

' zuiver  scherp rivierzand en ) J plaat/and; henevens eenige 
houtwaren. 

>l< i i r n i l i l i k . te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden der  Vier 
Noorderkoggen, iu het : hel amoveeren en reconstrueoren 

: |o. 1̂0 . g op no. 15; 2o, 220 . steenglooihrf -
te . 

tie van de naamlooze 

, het 
had-inrichting . 

.

het 

den Ne^serdijk. lui . hij  den opzicht >r  (ï. de
 insici- i i i i m . te 2'/; uren. door de dir 

rennootscltap Wester-suikenatVuiaderij: het houwen vau een entrepot-
pakhuis aan de Vau-Noudtkade. te Amsterdam. , hij  den architect 
<i. . Salm, aldaar. 

 te 2'  2 uren. door het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het  het  het maken eu leveren van 20 stuks 
glazenkasten  het  (Stadhouderskade), te Amsterdam. 

 te 3 uren. door  1  -1 best. der  maatsehappij  tot e\pl. van 
hel Park-ïiroli : het miken van eene nieuwe kd'liekainer met ingang, 
vestibule, garderobe, keuken en kelder  aan de groote Parkzaal. enz. 

, te 4 uren, door  den architect en werktuigkundige .1. . de 
Volder, namens P. J. Ass.dhergs ('/.., in het koffiehuis \h 
bouwen van een huis. met gebouw 
Aanw. te 10 uren, 

. door het prov. best.: lo. het verrichten van eenige ver-
nieuwingen en heistellingen aan de provinciate gebouwen to Arnhoin 
in 1  2o. het van-huiten-verven der  provincial!'gebouwen te Arnhem 
in 1683. lui. hij  den opzichter  A. .1. Groenen, te Arnhem. 

 kn i n door het . . : het aanleggen van eene 
begraafplaats met bijbehooreude werken. Aanw. 28 . 

Yr l jd ' i ; , 30 . 
- . -Ui ige, te 1 uur. door het ministerie van waterstaat enz.; 

oprui nou van de biiiten-dienst-yestelde telegraaflijnen tusschen t en 
Tiel. g f 1005. 

. te 1 uur. door het prov. best: het verrichten van 
eenige vernieuwingen en heistellingen aan de werken langs het e 

, met onderhoud van i 30 Apri l . bij  den ingenieur 
van den prov. waterstaat, te n eu hij  den prov. opzichter  G. 

. Salvcrda. te . Aanw. 27 . 
, te 1 uur. door het prov. best : het tweejarig 

onderhoud van de werken, beboerende tot het kanaal van de Friese be-
sluis i>ij  Zoutkamp, tot het Beguniermeer, van de draaibrug over de 
trekvaart te Stroolms en van den ge project eerde n kunstweg langs don 
afsluitdij k van het . in 2 perceelen lui . bij  den ingenieur  van 
den provincialen waterstaat, te n en bij  den prov. opzichter 
T. van Veen, te . 

l l i t l i i i i lm i  . te l'/sj  uren. door  hurg. en weth.: het leveren van 
,000 stuks grèskeien, zoogenaamde oblong' 

. door .1. A. : 
eener  boerenplaats, te 'ers hij . 

 te 10 uren, door  burg. en weih.: het houwen eener  school 
voor 144 leerlingen iu het nieuwe gedeelte van katwijk-aan-Zce, met 
hijleveiing der  schoohiieuhel-n. en daarmee in  band-staande werken. 

. bij  den aichitect .1. . van Waning, te . Aanw. kl , 
te  uren. 

M II M , te 11 uren, door  burg en weth.: het afbreken der  bestaande-
en het houwen eener  nieuwe school voor  4' 0 leerlingen, niet bijlevering 
der  schoolmen beien. 

, te  uren, door het polderbest.  in t 
s Assuiiiburg: de verheuging eu verzwaring van een 

langs de Nauernasche Vaart, ter  lengte vau ruim 100.*
oj  zichter  J. Bergman, te

 r«< hir . te 12 uren. door het best. van den polder , lii j 
. Braat: het maken van een uiachine-cn-kctolhuis, benevens eene 

woning voor  den machinist. . bij  den poldersecictaris A. Bolk, aldaar. 
Aan iv. 28 , te 11 uren. 

l  r e c h t , te 1 uur. dooi- burg. cn weth.: de levering van 2200stuks 
gegoten-ijzeren socket pijpen, ten behoeve der  stedelijke gasfabriek. 

 te 2 uren, door  hurg. en weth: lo. het a noveeretl van een 
ouden gashouder; 2o. hel maken en stellen van 4 kalt kisten, twasch-
kisteu enz.; 3o. het. bouwen van een zuiverhuis eu bergplaats enz. 

, door  de gemeentebesturen vau .  een en Zweeloo, in 
het gemeentehuis: het aanleggen vaneen klinkerstraatweg van n 
naar  Zwoele« en van Noord-deen naar , lang 13.779  . nahij  de 

c he vaart en het Oranjekanaal. 
t t i - r lNt iT  namens . baron : het vernieuwen der 

g langs de haven van de Beerstervaart, met bijbehooreude 
werken. . hij  den architect . de Goed aldaar. 

, te 10"j  uren. door  burg. en weth : de verbouwing der 
! openbare school, lid. hij  den architect J>. (ieijsbeek , te 
 A i uhem. 

de amotie en w-ederopbouw 
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E . E . 

artillerie-stapel- en con-
. messingplaat. dik 

 tc 11 uren, in  Prin«: het herstellen van eenige hei-, 
kist- en andere werken aan de zeewering der  contributi e van Wonse-
raJeels Znideizeedijken. Aanw. 31 , te 10 uren. 

, te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het dempen 
van een gedeelte van het ; 2o. het bnuweu van slachthuizen en 

n voor  rundvee voor  de algemeene slachtplaats in de Stadsriet-
laiideii ; !!<>. het rioleeren van eenige straten iu de gemeente. . voor 
10. en .'to. hij  den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 05: voor  2o. op 
het terrein bij  de directiekeet. 

. te 12 uren, iu het gemeentehuis: het leggen van een 
kunstweg iu de gemeente i land ca., van den afsluitdij k hij 
Nittershoek tot den kunstweg nabij . over  eene lengte van 
824 . Aanw. 28 , te 11 uren. 

 r«  te 1 uur. door  den architect E. O. A. : het opbouwen 
van de gasinetei fabriek, aldaar. Aanw. 2 April , te 10 uren. 

 te 4 uren. ten raadhuize: lo. liet maken eener  overdekte 
speelplaats; 2o het stellen en leveren van een Staketsel; Sa het ver-
anderen der  school; 4o. het leveren van de henoodigde bouwmaterialen. 

. bij  den architect .1.  te Boksmeer. 
,

 te 11 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, iu Tivoli : 
het éénjarig onderhoud van de werken eu kazei nege bouwen enz. te r 

 Op Tessel. 
 , te 12 uren, door  den directeur  dei 

structiemagazijnen: de levering van 13''O 
0002.1 . 

 te 2 uren, door  burg. en weth. van tjeuningeni lo. het 
bouwen van eeue school voor i leerlingen, oinlerwijzersw.mhig enz te 
Wemt: Sto. het verbeteren  school enz. te .leuningen, inl . hij
architecten (iieshig X: Sciurnclink, te Nijncgen. 

. te :' 1 , uren, in de rateehiseei kamer naast de pastorie 
aan de » ijk : het bouwen eener  onderwijzerswoning met turfschuur 
hij  de christelijk e school, aldaar, lid . hij  dén architect . 0.
te Winterswijk . 

 ri l , iu het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerkeii 
aan de gehouwen en loodsen aan de Stieltjesstraat en op do -
terreinen te rijcuoord , in 4 perceelen. Aanw. 20 , te 10 uren. 

. door  den architect W. ('. de Groot: het vernieuwen 
van de schuur  ca., iu gebruik hij  W. van der  Wonde, ouder -
woude. Aanw. 31 , te  uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. liet 
maken van een kanaal aan het benedeneind van g met weder-
zijd-cho dijken, ten dienste der  grondberging op de , voorde 
verbetering van den waterweg langs m naar  zee. Aanw. 31 

; 2o. het wegruimen van een in de . onder 
Papendrecht. gezonken zandbak. 

 . te 11';, uren. door  de commissie belast met bet beheer  van 
den weg van de lloflaau nabij m naar  Gouda, op bot raadhuis: het 
onderhoud van  met kliiikersteeu bestrate en hegrinte gedeelten, 
benevens de hcghephmtingoii, scheringen enz. van dien weg. van 1 i 
*83—30 Apri l '86. . bij  deu opzichter  .1. Oudijk , te Nieuwerkerk a,'d. 

 te 12 uren, door  |,et ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste dei-Staatsspoorwegen: het inkepen van eiken dwarsliggers; het 
inkepen en bereiden met cliloorzink van grenen dwarsliggers eu de 
levering van chloorzink. g ƒ 31.500. 

 te  uur. door  de directie der  Neder  la ndsche-f'entraal-
spooiwegmaatschappij: de levering van iiiagazijnsgoedeien. 

l l ï i / u m door  kerkvoogden der . gemeej.te: het doen van eenige 
herstellingen aan de kerk en toren en het bouwen van eene consistorie; 
liet verrichten van stukadoorwerken, en het maken van nieuw ameu-

 iu het kerkgebouw, aldaar. Aanw. door  den architect . 
a e rraneker). 2U , te 10 uren. 

 te  uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov.  leveren van n en het be-
stol tun der e zeewering. Aanw. 20 . a uing ƒ 11,000. 

 to  uren, door  burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der  gemeenteschool, met bijleveruig van materialen en 
aibeiilslooiien. . hij  den secretaris .1. Polderman, te St.-Aiuialand. 
Aanw. 28 t en 5 April , te 0 uren. 

 te 1 uur. door  den eeistaauwezeiid ingenieur  te , in 
Jio : het éénjarig onderhoud van de ka/.oriiegehouwen enz., te 

. 
 te 3 uren. door  het . . parochiaal kerk best, van den 

11. Johannes de . in bet s van Negotie: het bouwen van een 
kapel met sacristie en bergplaats niet hijhehooivu op . begraaf-
plaats. , bij  den architect .1. ). van , te 's- Pr  in sen ba ge. 
Aanw. 4 April , te 11 uren. 

Vri ldng .
, te  uur, door  het ministerie van waterst enz.: hetouder-

houden en herstellen van het posi-en-telegraafgebouvv t«* . van 
den dag der  goedkeuring van de besteding tot 31 t '8(1. . bij 
den bouwkundige voor  E*andsgebotiwen iti het  district ,  's- ago 
en bij  den hoofdopzichter . tok kei is, te Zwolle. Aanw. .'10 , te 
1 uur. g ƒ . 

 te :i uur. door  deu eerstaanwezend ingenieur  te Utrecht, 
in de : het éénjarig onderhoud der  werken en kazernege-

 Woerden en te Wiorikerschans. 

, te 1 uur, door  burg. eu weth: het bouwen van eene 
.Openbare school 2de soort met oudi rvvijzersvvoning en gymnastieklokaal 
aan de Ploinpetorengrai lit . Aanw. iu loco 2 April , te 10 uren. 

, door  de directie van de Stoomboot »Batauwor" : de 
levering van 4000 , puike niachinekolen. 

 te 12 uren. door  het dijksbest van Wonseradeels Zuider-
 iu  Prins: lo. het verzwaren van een gedeelte zeedijk 

nevens het dorp QaaSt, met den aankleve van de daaruit voortv loeiende 
werken; 2o. het bouwen van 2 houten bruggen over  du nieuw tc graven 

doorvaart  Gaast. . inzenden  den secretaris J. Binkes, te 
Bols ward. Aanw. 5 eu  April , van 10—2 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Sta a tss| mor wegen: het onderhouden van bestratingen,
grintingen, taluds, bermen en aanlegplaatsen, henevens eenige hij . 
komende werken, te Amsterdam, ten behoeve van den sjoorweg 
Nieuweiliep-Amsterdam, lui .  den eerstaanwezend ingenieur  bij

 Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren 
g  21

, te 11 uren, door  het  van waterst. enz.: lo.
maken van 2 dwarskrihhen langs den linkeroever  van het Scheur, 
tusschen de kilometerraaien  en 37, tot vorming der  voorhaven van 
de schutsluis aan het benedeneinde van , ten dienste der 

| grondberging op dc , voor  de verbetering van den waterweg 
m naar  Aanw. t en 7 April . g 

i  2o. het maken van zuileiibazallsteengloojing tegen het buiten-
; beloop der  bedijking langs deu linkeroever  der . onder 

 gemeente . Aanw. 4 April . g f 34
 , te 12 uren, door  het ministerie van waterst. en/., ten

 der  onderhouden van eenige werken van- en
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den s|rOorweg 

 Nieiivvodiep Amsterdam. . hij  den eerstaanwezend ingenieur
l Staatssj  wegen te Amsterda n. Aanw. 3 en  April , te 11 uren. 
| g ƒ 8500. 

 te 10 uren, door  burg. eu weth.: het houwen van 
een school en onderwijzerswoning iu den Prins-Alexanderpolder  nabij 

| Terbregge. Aanw. duur  den architect W. van p te , 1 April* , 
te  uren. 

 te  uren. door  het  van  aan 
aan het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
eenige hoofden op het Noordorstrand van Vlieland. Aanw. 5 April . 

g / 21,500. 
 t<-  uur . ter  secretarie: het zesjarig onderhoud van den 

weg tusschen het d en llerkingen. Aanw. 11 April , 
te 3 i. ren. 

 'tree hl . te 10  door  den eerstaanwezend ingenieur, in
gebouw voor n cn Wetenschappen: het éénjarig onderhoud van: 
lo, de werken en kazcriiegohouwcu enz. te t en op de leger-
plaats bij  Zeist:  de werken in de Nieuwe e waterlinie, 
van e p tot en met Vreeswijk: 3o. de werken iu  stelling van 
llonswijk ; 4o. de werken te e en van daar  tot Gd ijk . 

 te 3 uren. door  burg. et, weth.: het vergrooten der  haven te 
Vollendain. gemeente . . bij  den ingenieur  li . . te 

n en den geiiieenteaivhitect, te m Aanw. 4 April . 
 Hi

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen enz. 
op den n weg  klasse , en van bestrate 
goten enz. op den n weg le klasse - Battice.
 perceelen. Aanw.  April . g pere.  ƒ 3000, pere.  /'  2000. 

 door  burg. eu weth.: de levering van 25 . West-
faalsche gaskolen (aanbiedingen tot 15 April) , 

 th
 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,

dienste der  Staatsspoorwegen: liet maken van de  haan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgaiigs-en eenige verdere  tus-
schen de stations n en n van den spoorweg Zaanstreek— 

 lui . bij  den  ingenieur. Aanw. V» en
April , te 11 uren. g J

 te  uren. door  het ministerie van waterstaat enz i het 
wegruimen van een iu de , ouder , gezonken vaartuig. 
Aanw. 1 April . 

 te 10 uren.  het ministerie van  enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken aan hoofd 
11 op den oever  vóór  Aanw. 12 en 14 April . g  2475. 

 te 12 uren, door  het milestone van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het afsluiten door  ijzeren hekwerken 
van de plaats, waar  de vuurmonden ten dienste der  buitengewone 
rivieivorrespoiidenti e te Wageiiingen en te Tiel zijn opgesteld. : 
pei-c. 1 ƒ 750, pere.  ƒ 500. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,
het gebouw van het prov. best.: het maken van een paar  nieuwe boven-
ehdeuren en van jalousieschuiven in 2  reservedeuren, ten dienste 
van het kanaal  Aanw. 10 April . g J 13,400. 

 te - uren. door  het  van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: lo. het hestorten van de lloornsche 

 aan den Ouilehooruschen zeedijk. g / 10,'  2o. het 
bestorten van den üudclandschcn zeedijk. g / 30
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 10 : bet bouwen van een 
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: lo. het afbreken der 
oude en het bouwen van eene nieuwe hneren-
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 no. 13, gelegen over  het kanaal iu deu kunst-
weg van n m naar  Vriezenveen (yetn. 

n ; minste insehr. was .1. Schuurman, te 
' n , voor  2373; beide gegund. 

, 10 : het afbreken en 
; wederopbouwen van een gebouw, in te lichten 
tot kantoor, en eene gedeeltelijke verbouwing 
van een woonhuis, voor . . Cohen, onder 
beheer  van deu architect J. P. ; ingek. 
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J. de Vries. 
Pli. . 

. S , 
J. . . 
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e de , 
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kade r  uiterwaard van Jurgens, tc Os, niuler  Zui-
licliii.i ; minste insehr. was N'. van Velzen, te 
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 van lokal  en het verrichten van yeif-
werken in eenige stedelijke gebouwen; minste 
insehr. was J. ,  voor

2o. het verven eu teren van bruggen en uri -
nous; minste insehr. was A. J.  Zelin, te 
Utrecht,  1110; heide gegund. 
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 10 : het bouwen eener 
school met overdekte speelplaats te Overloon, 
het verbouwen der  oiulerwijzeisvoning en het 
maken van een ijzeren staketsel, onder  beheer 
van den architect J. lïcuijssen. te Boksmeer; 
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. Put. Stedum, 
.1. Veldkamp. Bednm, 
J. , Faruisum. 
P. Nicland, Wirdiun , 
F. Veldman, Zeerijp, 

 20 t de levering van .'14 (10 

» 14383 , . de (iro.it , 
 14.384 (". lint Cl., 

* 14.208 , 0. Goeilhart, 
» 14.200 | . A. van llaaften, 
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te Sliodrorlit , ƒ 10,425 
» iilcir i .) 18,800 
» . » 17 050 
» Slieilrerht , » 17,̂ 00 
» , » 17.400 

maken van gehouwen en hijhehooreiide 
tons Fngelsche gaskolen, ten behoeve dergasfu-j  werken hij  bet punt'  van verbinding van den 
b ick in 188:1; gegund aan W . n cn Zoon, n spoorweg aan den 
te , 17.000 tons New Pelton n it spoorweg Nijmegen—Venloo; ingek. 0 bilj. , als: 
ƒ 7  en 17.010 tons Pelton n a /'8 22 per  (lebr. . Arnhem. 
1000 ( 

l l r i r t , 20 : di 
scherpe patronen no. 10 tot kaniersclnetciliuilers 
minste inschr. was G. .'. , te , 
ii  per  1000 stuks. 

l i . 20 : het bonwen van 
eene school voor 150 leerlingen, en bet verhou-
wen der  onderwijzerswoning, aldaar, onder 
liehcer van den architect ( 
Grave; ingek. 5 bilj. , als: 
Th. Schippers, 
G , 

. v. . 
. , 

.1. W i t s i n s. 

A. van . tc 

ƒ 111.200 
ii 18.800 
» 18.024 
 17.900 

» 17,000 
.1 17,900 
.. 17,000 
.. 17,185 
.. 1(1.866 

1 .415 
12.900 
12,800 
12.725 

n het metselen 
al: 

15,350 
» 15.347 -
» 15,170 

een dam door 
van een duiker 

, 
W. . 
G. . 
Van Gent, 
Borsten, 
C. . 

. , 
C. , 
B. Wevets, 
Jansen Versteeg, 
gegund, 

 21 : het bouwen van eene 
onilerwijzcrswoning te , onder  beheer 

de Zoutevest 
; ingek. 10 bilj. . 

te Sliedreclit. 
» Steenbergen, 
i> Slicdrecht. 
» , 
 Bergen-op-Zoom, 

n Slicdrecht, 
» Wouw, 
» Bergen-op-Zoom, 
, Breda. 
» Oosterbeek, 

. Gcurts eu Co.. Vierlingsbeek, 
levering van 500.000 G. W . van , lleiiiuen, 

O. Eckhart, Almeloo, 
\. Ven . Vechel 
. dc . 's-llage. 

.1. Giclen, , 

.1. van Groenenilael, Xiinhcm, 
G. J. Groot. St.-Anna bij  Nijinegcn 

3o. het verdiepen van het gruotschcepvaact- j 
 water  over het Zuiden, aan hel benedeneind van i 

/' 14.235 liet Scheur  nabij  dc westpunt van : 
" "  ingek. 4 bilj  , als: 

. A. van liaaften. Slicdrecht, f V00. 
A. . van Wijngaarden l.lz... idem, '» 140,800 

. s . 'idem, ii 0 
. C. dc Jong , idem, .. 131.700 ! 
4o. het leveren van voorwerpen van gegoten [ 

en gesmeed ijzer, staal, koper en metaal, bene- i 
j vens het bezorgen van smeden en werklieden 

f 7478 tot het doen van herstellingen aan de -
.. 7396 stoom- en andere vaartuigen, in gebruik bij  bet f 
> 7250! baggcrwerk, ten bel ve van de werkenvande 

7̂ 43 ! e en n in de provinciën d 
en Noord-Brabant, gedurende bet tijdvak aan- | 
vangende 1 Apri l 's:l en eindigende op ultimo 

t : ingek. 5 bilj. , als: 
c Vries &  Co.. Giiruiehcm. 9 

Fvrard . Van l en de , -
bavcu. 83 , » 

Peiin &  Bauduin, , 8G

10

Ti, » 
i) '"S'.' O ' ' a "  , , , l ,' ï , > ," |~ ,' "  nunti uwi wrcllt , 2 » 
n fi'î O ! ' ' , 1 0 , ' r n ''' '  eenheidsprijzen. 
» f>',50  Z.. 21 : pore. 1 en 2, liet 
i4 j  houwen van 2 opzirhterswoningen, perc 3, hot 

 maken van eene rustieke brug. perc.  het 
bouwen van eene  ai terie mot woning en ve-
randah, perc. 5. liet maken van klinkerhcstm-
tiugcn, alles onder  helleer  van Jen arc hi tot't A. 

. , te Arnhem: 
. Spivij. . massa 5̂W,fi2fi . 

f Ĵ S  <;- - v. d. . Arnhem,'perc. 5 /\'Ï2,720. 
J. . k a Z.. i 6  88.500. 
E. v.d. , perc. 1,2,3 en 4, / 2fi.s;o, 

massa iA&850. 

te , 
 Oijen. 

i Alïen. 
i idem 
i , 

itvv IIIIJETI . 20 : het verhouwen van 
het schoolgebouw, benevens het maken van 
amenhlenient en eenige herstellingen aan de 
omlei wijzerswoning; ingek. (> hilj. . als 
J. v. d. , , 
. v. , , 
. Frankelort , 's-llosch, 

W. . v. lifikmn , idem 
, Paaps, Vechel, 

T. .1. \. Word ragen. . 
gedimd aan . Paaps. 

 m-(  2 : het maken van houten 
ftmdeeringen voor  een ijzeren overdekking dei-
los- en laadplaatsen der e Nederland-
srhe Stoomboot-maatschappij: ingek. 7 hilj. , als:,,, , , , 
C. J. . tc Amsterdam. 8907  !'  '" '  s , ' n ' * W b , „ 
. .'. Nodoih.irst, » Gouda. - ""'"> 1 U "  "'"'*"'' '  '' "  1 , T l l o l ' s t '  , } n n i ' 

i. v. d. Vlugt, » . 
J. Simt  » Slikkerveer, 
J. P. ('orirdissen. Amsterdam, 
P. Schmidt & , n idem 
P. Verbruggen » Waddinksvcen, >. (000 

 21 : bet leggen van 

2o. het éénjarig onderhoud van gebouwen, 
bruggen en sluizen: ingek. 8 bilj. , als: 
G. de Groot, te Zijpe. ' f 3*50 
W. Bluaubocr. a idem '» 8824 
. Bos, » idem n 3814 

gegund. 
 22 : voor de Westlaudsche 

Stoointrauiwegmiiatschappij: Bestek no. 4, het 
maken van de aarde-, de kunst-cn ccuigc andere 
werken en het leggen der |ioorbaati voor  den 
stoomtramweg -
zande; ingek. 17 bilj. , als: 
P. v. , 
W. F. , 
C. Stui Jz.. 

. .1. . 
.1. v. . , 

. Wicnboïcu. 
.1. 11. Veenenbos, 
A. v. , 
P. , 
G , 
W. v. , 
P. , 
J. v. Sonshcck. 
A. de Neef. 
.1. N. Boers, 
Th. , 

te , f 0 
 idem «7.C20 

» Sliedreclit, 62,802 
» , 
» Amersfoort, 

52 500 » , 
» Amersfoort, » 50.480 
1 Schiedam, 50.400 
ti . 48.700 
* (iouda. 48.270 
» Utrecht. 47,880 
» , 47
» llellcvoetshiis » 45 21.0 
» . » 45,100 
i m 44.989 
» , 44.880 
» 's-llage. 42,000 
» idem 1 41,484 

,» idem » 80,430 

.) (1700 

pet. 

, 8Ü : lo het onderhond van 
de werken van het ; minste inschr. 
was . ('. , te , voor  /'  12,̂ 00. 

So. het vernieuwen van een gedeelte he-
selioeüng langs de e he Vaart, in de prov. 
N'iurd-llollaiul ; minste insehr. was . Paster-
kamp, te , VOOT/ 201.8. 

 22 : de vergrooting en ver-
bouwing der  fabriek van e e Stoom-
weverij  te Nijverdal ; ingek. 7 bilj. , als: 
f. Ei-.kl.ardt . 
A. Sihreuder, 
(i. Groot , 
S. s 

. Westenberg, 
V Jansen, 
O. , 

. . Spoor, 
E. Sebolten, 

g 

te Almeloo, 

f 13,300 
» idem » i 

.  l l . f
Almeloo, » 11,100 

idem i in,öoo 
Nijverdal , 1 9 

» Almeloo, » 10,700 
idem » 10

* idem » 10.682 
l 12,120 

loconl  W '  l'Teeuwesse. idem. perc. 1,2, 3 en 4, .25,423. 
massa i 04,i:25. 

P. , . perc. 1 / 51.17. 'ic. 2 
 perc. 3 ƒ3570, perc. 5 /'3.V317, perc 

'1. 2. 3 en 5 f 48.S83. 
P. Punijs. Zaniivoort , massa ƒ fi.'i.SOO. 
G. ' Botterik perc. 5 '» 40980. 
Gebr. W. cn F. A. Westmaas, 's-llage, massa 

.080. 

12.890 
11..V.2 
6.789 
8.744 
8.505 

van den architect G. Stel. te Assen; ingek. 10  J.'sicnti rs, , perc. 1, 2, 3 cn 4 f 23/20, 
bilj. . al 

. Xijleun-ing . 
J. , 
J. , 

. Niesing. 
A Tadding. 

. B. Wicring , 
. dc Vries. 
. Timmer. 

11. Smallenbrock. 
G. v. d. Grampel, 

» 3159 
ii 3147 
» 3092 

te Westerbork, 
B Assen, 
o Beilen. 
» Assen, 
>i Beilen, 
» Assen, 
3 i.lcin 
» Westerbork, 
li Assen, 
 idem 

v t i i n l i - B l i c i l c i i 21 : het houwen van 
eene oranjerie met tuinmanswoning op het 
landgoed e , omlei'beheer  van den 
architect . . Smit, tc ; ingekomen 12 
hilj. . als: 

. Bennink, te Bhedcn, ƒ 13.(1:10 

. J. Noij, » » 13.560 
W. Vlcetiiing, » Velp, » 12,223 
E. . v. , » idem » 12 214.45 

.. , 
» idem 
» idem 

idem 

f.4.025. 
ƒ 3449 (  » » 69.694. 
" *  i W. N. van . , »
» 3423 : Verloop. Noord  a'Z.. perc. 1 cn2 / 5090. 
 33?['  \ A. s en J.  Arends. 's-llage,massa ƒ64,480. 

.1. Alkcmadc Jz., Noordwijk.perc 1 , perc. 
2 /3C0O, perc 3 ƒ,420(), peTC 5 / 38.000. 

.1. N'  's-llage, massa ƒ' 00,937. 
,1. van Sonsbeek, idem, »  68,400. 

2828 ' > - "'"S 1' 1"''"" '  Nourdwijk , perc. 1 ƒ 2087, perc. 

» 11.957 
» 11.897 
» 11.877 
n 11 666 
» 11,825 
» 11,749 
» 11 386 
» ' 4 

. r 
 Stoltenberg, 

A.  Schoonuian 
. Enklaar, 

E. .1. N. Steentjes,« Velp, 
J. Steinvnort, » , 
J. de Witt , » idem 
. . Berendscn, B 1!, 

gegund. 
 21 : lo het leveren en ver-

werken van stortstcen ten behoeve van de over-
brugging van het h , en het ver-
richten van vernieuwingen en herstellingen aan 
de rivierwerken, gelegen aan den noordelijken 
oever  van het llollaudsch , tot de overbrug-
ging behoorende met het onderlioud dier  werken, 
tot 1 i '64; ingek.  bilj. , ul i : 

2 ƒ
G. v.d. , idem. perc. 1 ƒ2798. perc 2 ƒ2798. 
P. , idem, massa /'58.405. 
.1. Tuliren , , perc. 3 /'1930, perc. 5 

ƒ38.500, massa ƒ01,000. 
C. Bos, , perc. 5 ƒ 37 359. 
Gebr. , Arnhem, perc. 5, ƒ34,300, massa 

ƒ 58,900. 
W. A. G. .lansen. Utrecht, massa ƒ515,877. 

Zoodat dc laagste inschr. zijn voor  perc. 1 en 2 
W. P. lloogcndiiin, te Noordwijk , ƒ 5374, voor 
perc. 3 J ruinen, te , ƒ' 19..0 voor 
pens. 5 G. 11. v. d , te Arnhem, ƒ.12 720, 
voor  de massa W. A. O. Jansen, Ctrecht, ƒ 56,877. 
Niet gegund. 

 22 : lo. hot éénjarig onder-
houd dei e zeewering; ingekomen8 
hilj. . als: 
G. , v. , te Amsterdam, ƒ 86£O0 
,1b. Schrcndcr, » , » 35,675 
.1. Oldenburg, » Bergen, » 34 900 
. Nottelman, » Schoorl, » 34 60o 

T. , » Zij|«' , » 34,534 
. A. v. llaaften, » Slicdrecht, » 34,500 

» , » 33,900 
idem » 33,300 

.1. Giltjes 
Gebr. , 
gegund. 

D E O P M E K K E R 
_ van G 31 T 1883. 

 te 10'/, uren. door  burg. cn weth.: de verbouwing der 
openbare school. . hij  den architect . Gcijsbeck , te 
Arnhem. . . . 

 te 11 uren, in e Pruis: bet herstellen van eenige het-, 
kist- en andere werken aan de zeewering der  contributi e van VVonsc-
raJeels Zuiderzeedijken. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. hei dempen 
van een gedeelte van het ; 80, het bouwen van slachthuizen en 
stallen voor  rundvee voor de algemeene slachtplaats iu de Stadsriet-
landcn; 3o. bet rioleeren van eenige straten in de gemeente. . voor 
lo. en 3o. bij  den stadsingenieur, raadhuis, kamer no. 95: voor  2o. op 
het terrein bij  de directiekeet. 

 te 12 uren, in het gemeentehuis: het leggen van een 
kunstweg in de gemeente d ca., van den afsluitdij k bij 
Nittershock tot den kunstweg nabij , over  eene lengte van 

 te 1 uur, door  den architect E. G. A.Fol: het ophouwen 
van de gasmeterfabriek, aldaar. Aanw. 2 April , te 10 uren. 

i«a  te 4 uren, ten raadhuize: lo. het maken eener  overdekte 
speelplaats; 2o het stellen en leveren van een staketsel; So. het ver-
anderen der  school; 4o. het leveren van de benoodigde bouwmaterialen. 

. bij  den architect .1. Beuijssen, te Boksmeer. 
 het ophoogen van een bouwterrein, aldaar. 

Aanwijzer P. Slijkhuis. 

 te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in dc 
sociëteit Amicitia : het verbeteren van het hospitaal te . 

g ƒ 65,000. . 
 te 11 uren, door  den eeisitaaiiwczend ingenieur, m tivolt : 

het éétuarig onderhoud van de werken cu kazomegebouwen enz. te r 
en op Tessel. . 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artdlene-stapcl- en con-
structiemagazijnen: de levering van 1300 . messingplaat, dik 
0.0023 . 

 te 12 uren, door  den architect Y. Biivoets Gz.. in e 
: liet amoveeren van pere. 26 aan het , en het al-

daar  bouwen van een nieuw huis, benevens het verrichten van eenige 
werken aan het belendende perc. no. 24. 

, te 12 uren, door  de gemeeetebcst. van Bokstel, Schijndel, 
Vechel en St.-Oedenrodo, op het raadhuis: het maken der  aardidiaan, 
het bouwen van kunstwerken, het gedeeltelijk begrinten en overigens 
met keien bestraten, alsmede het éénjarig onderhoud van dc volgende 
wegen: lo. den gemeente-klinkerweg onder  Bokstel tot de scheiding 
van Bokstel met St.-Oedenrode, lang 2270 ; 2o. ran genoemde schei-
ding tot den piovincialen grintweg aan de Plein tc Schijndel enz., 
samen lang 9645 j 3o. van de grens van St.-Oedenrode met Vechel 
tot den provincialen grintweg onder  Vechel, lang 1810 ; 4o. van den 
weg sub 2o. tot den provincialen grintweg aan den , lang 7474 

. Te zamen 21,199 . : perc. 1, ƒ 23.260, |ierc. 2 f 69.334, 
perc. 3 f 10,590, perc. 4 ƒ 44,790. a ƒ 147,964. 

 tc 2 uren, door den architect A. . Freem, namens . 
 van , in het café-Suisse: het verbouwen van een perceel in de 

, E. 17, tot winkelhuis. Aanw. 2 April , te 11 uren. 
 tc 2 uren, door  burg. en weth. van Beuningen: lo. het 

bouwen van eene school voor 146 leerlingen, onderwijzerswoning enz. te 
Weurt ; 2o. het verbeteren der  school enz. te Beuningen. lid . bij  dc 
architecten Giesing &  Semmelink, te Nijmegen. 

. te 2'/, uren, in de catcchiseerkamer naast de pastorie 
 de k wijk : het bouwen eener  onderwijzerswoning mot turfschuur 

bij de christelijk e school, aldaar. . bij  den architect . G. , 
te Winterswijk . 

 in het Timmerhuis: het uitvoeren van verfwerken 
aan de gebouwen en loodsen aan de Stieltjesstraat en op dc -
terreinen tc Fijenoord, in 4 perceelen. 

 door  den architect W. C. de Groot: het vernieuwen 
van de schuur ca., in gebruik by W. van der  Woude, onder -

 , hij  den voorzitter  van kerkvoogden der . gemeente: 
het afbreken en wederopbouwen cn de gedeeltelijke vernieuwing eener 
boerciihuizing, met bijlevering der  materialen. . bij  der. mr. tim-
merman J. Veltman, aldaar. Aanw. te 11 uren. , 

 tc 11 urcn. door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
maken van een kanaal aan het benedeneind van g met Weder-
ziidsche dijken, ten dienste der  grondherging op dc , voor  de 
verbetering van den waterweg langs m naar zee. Aanw. 31 

; 2o. het wegruimen van een in dc , onder 
Paiiendrecht, gezonken zandbak. 

 te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur, in dc 
: lo. het éénjarig onderhoud van de kazerncgehou-

wenenz.cn van de werken te ; 2o. eene verving van werken en 
kazernegebouweii, aldaar. g ƒ 3200. 

 , te 11 uren, door de directie der  murine: het u 
van een laboratorium in het fort Oostoever hij , ltd. bij  deu 
hoofdingenieur  der e te Willemsoord. 

, te 11'/, uren, dixir  de commissie belast met het beheer  van 
den we"  van de n nabij m naar  Gouda, op het raadhuis: het 

onderhoud van de met klinkei-steen bestrate en hegrinte gedeelten, 
benevens de hegbeplantingen, scheringen enz. van dien weg, van 1 i 
'83—30 Apri l '86. . hij  den opzichter  J. Oudijk , te Nieuwerkerk a/d. 
Use!. 

 te 12 uren, door het ministerie van watet̂ taat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het inkc)>en van eiken dwarsliggers; het 
inkepen en bereiden met ehloorzink van grenen dwarsliggen en de 
levering van ehloorzink. g f 31,500. 

 te 1 uur, door de directie der  Nederlitndsche-Centraal-
spoorweginaatschappij: dc levering van magazijnsgocderen. 

 le 1 uur, door  burg. cn weth.: het vernieuwen van 
eenige gedeelten kaaimuur in de buitenstad met bijbehoorende houten 
fundeeringeti, grond- cn straatwerken. 

 door  kerkvoogden der . gcineciite: het doen van eenige 
herstellingen aan dc kerk en toren cu het bouwen van eene consistorie; 
het verrichten van stukadoorwerken, en het maken van nieuw ameu-
blement in het kerkgebouw, aldaar. . hij  den architect . a 
(te Francker). 

A m s t e r d am . te 11 uren. aan 's s werf: de levering van 150,000 
. Noordsche en 15,000 . e hennep. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het leveren van stortstcen en het be-
storten der e zeewering. g ƒ11.000. 

 tc 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der  gemeenteschool, met bijlevering van materialen en 
arbeidslooncn. . bij  den secretaris .1. Polderman, te St.-Annaland. 
Aanw. 5 April , te 9 uren. 

Zw i l i l , tc 12 uren, door het polderbest van -
ambacht, hij  J. Pieterman: het leveren van 1200 . . 

, te 1 uur, door  den eerstaanwezend ingenieur tc , in 
e : het éénjarig onderhoud van de kazeriiegebouwcn enz., te 

. 
 te 2 uren. in het hotel Faazen: het bouwen van een 

pakhuis met woning, met de levering der  materialen en arbeidsloonen. 
. bij  den bouwkundige J. s Jr., te Nijmegen. 

 te 2 uren, door  burg. en wctli.: liet ophoogen en aan-
vullen van wegen en trottoirs , het uitbreken van straten, het leveren 
en leggen van hardsteenen trottoirbanden, het doen vim bestratingen, 
het zetten van koplagen, hot egaliseercn van het terrein en het leggen 
van graszoden aan dc Wilhciminastraat , de , de 
Alexanderstraat, de Sophiastraat en het Willcmspleui.  bij  den 
architect aan het bureau der  gemeentewerken, tusschen 9 en 10 uren. 

g ƒ 15,700. 
, te 3 uren, door het . . parochiaal kerkbest. van den 

. Johannes de . in het s van Negotie: het houwen van een 
kapel met sacristie cn bergplaats met hijhehooren op de . . begraaf-
plaats. . bij  den architect J. J. van , te 's-Priiisenhage. 
Aanw. 4 April , te 11 uren. 

 te 3 uren, door r  van , in e : bet 
bouwen van een gebouw voor  koelmachine en reservoirs, een stoom-
schoorsteen cn eemge verdere werken. . hij  den bouwkundige J. de 
Beer. te Tilburg . Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

 te 1 uur, door het ministerie van waterst enz.: het onder-
houden en herstellen van het post-en-telegraafgebouw te Elburg. van 
den dag der  goedkeuring van de besteding tot 31 t '86. . bij 
den bouwkundige voor dc n in het le district , te 's-llage 
en bij  den hoofdopzichter . Fokkens, te Zwolle. g ƒ 1182. 

 te 2 uren, door  J. G. üantvoort, bij  G. . ten : eene 
verbouwing vim zijn woon- en winkelhuis. . bij  den architect G J. 
Niermans, Aanw. te 12 uien. 

 te 3 uur, door  den eerstaanwezend ingenieur te Utrecht, 
in de : het éénjarig onderbond der  werken cn kazemege-
bouwen te Woerden en te Wierikerschans. 

 bij . de Wildt : het bouwen van een koffiehuis op een 
terrein huiten de voormalige t . bij . Verburgh, 
Gniiitestia.it . Aanw. 4 April , te 10 uren. 

 te 11'/, uren door de architecten G. J. van Gendt &  C. 
. G. Nieraud, in het Ariiheinsch Bierhuis: het bouwen van eene 

nieuwe sociëteitszaa! hoven het Arnhemsch Bierhuis, voor  rekening van 
A. Petrie. Aanw. 5 April , te 01;, uren. 

 te 12 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur  te Breda, 
bij  J. C. van der : het éénjarig onderhoud van de werken cn gehou-
wen enz. te . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van cene 
openbare school 2de soort met ondirwiizeiswoiiing en gymnastieklokaal 
aan de Ploui|ietorengrncht. Aanw. in loco 2 April , te 10 uren. 

 door de directie van de Stoomboot iiBiitauwer" : de 
levering van 4000 . puike uiachiuekoleii. 

 1»
 tc 12 uren. door het dijkshest. van Woiiseiiuleel's Zuider-

zeedijken, in e Prins: lo. het verzwaren van een gedeelte zeedijk 
nevens het dorp Gaast, met den aankleve van dc daaruit voortvloeiende 
werken; 2o. het houwen van 2 houten bruggen, over  de nieuw te graven 
doorvaart te Gaast. . inzenden bij  den secretaris J. Binkes, te 
Bolsward. Aanw. 5 cn 6 April , van 10—2 uren. 

 tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het aiiiovcereii 
van ecu verplaatsbaar  schoolgebouw, staande op een terrein nabij  het 
Zeemanshuis, en het weder  stellen van dit gebouw op een terrein aan 
het 's-Gravcnhekje; 2o. het maken van een gebouw voor  cene openbare 
lagere school 3c klasse voor  meisjes, op de . achter het 

http://iro.it
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St.-.Jakobsgesticht; 80. bet maken cn stellen van een verplaatsbaar 
schoolgebouw op een terrein nabij  het r  tolhuis. . bij  den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer 110. 101. 

A m s t e r d am . te l 1 / , men, door  de . , 
in het eafé-knisnapolskv: Bestek no. .109. het ophouwen van het admi-
nistratiegebouw voor  de , pp de bestaande fundeering in 
het , te Amstei-dam, /.onder  de leveling van de benoodigde 
metsel*  en gehouwen steen. 

 te 3 uren, door  bet best. van den Sophiapolder, in het 
gemeentehuis: het maken van ongeveer  1250 2 rijsbeslag met staak-
rijen eu het leveren van 50 scheepstons gewone' Vilvoordsche steen. 
Aanw. te 10 uren. 

 'savonds 8 uren, door  den bouwondernemer C. : 
het maken van ongeveer  150 str. . ij/eren hekwerk. l te zien 
van 2 April , op het werk buiten dc voormalige Xiouwstadspoort. 

 te 10 uren. door  deu eerstaanwezend ingenieur  te , 
in het bureau der  genie: lo. het éénjarig onderhoud van dc kazerne-
gehouwen enz. te heiden: 2o. het verieuwen van stalvloeren, riolen en 
bestratingen iti de . aldaar. 

 te 10 uren, iu het bureau der  genie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de werken iu de stelling van Amsterdam. g 
f 8946; 2o. idem van de kazernegebouwen enz. te Amsterdam. g 
j 7955;  eene verving van gebouwen en voorwerpen te Amsterdam 
en in de stelling van Amsterdam. : /'  2800. 

 te 11 uren. door  burg. en weth.: het verbouwen van de 
school en het schoolhuis te Niftrik . 

 te 11 uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, iu t f 
van : het maken van een apotheekgebouw bij  het hospitaal, 
aldaar. Aanw. 5 April , te 2 uren. g

 te 11 uren, door  den eerstaanw. ing meur. in de kazerne 
: lo. hel éénjarig onderhoud der  werken langs de Vecht, 

van n tot ; 2o. idem der  werken langs dc Vecht, van 
t tot ; ;lo. eene verving van de werken langs de Vecht, 

onder  lo. genoemd: 4o. idem van de werken langs de Vecht, onder  2o. 
genoemd. g resp.: ƒ3080, ƒ4420, ƒ2250 en ƒ C00. 

 te 12 uren, door  burg, en weth.: het veranderen van de 
best lande school, aldaar  en het daarbij  aanbouwen van een gelijk 
schoollokaal met bijbehorende werken. . bij  den architect , 
te Alkmaar . Aanw. 5 April , te 12 uren. 

 . te 4 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met overdekte sjtoelplaats, benevens onderwijzerswoning met 
bijgebouwen, en het leveren van schoolbanken, borden enz. m die ge-
meente, mei bijleveriug der  materialen. . bij  den bouwkundige .1. 
W. van der  Putten, te d Aanw. te 11 uren, 

 te JO uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
een school en onder  wijzci-s woning in den lYins-Alexanderpolder  nabij 
Terbregge. Aanw. door  den architect W. van p te , 4 April , 
te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatssjioorwcgen: bet onderhouden van liestratiugen, be-
grintingen, taluds, bermen en aanlegplaatsen, benevens eenige bij -
komende weiken, te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . hij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. Aanw. 3 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 21,020. 
 te 11 uren, door  het ministerie van wateist. enz.:lo. het 

maken van 2 dwarskribben langs don linkeroever  van het Scheur, 
tusschen de ki t net er  raaien 30 en 37. tot vorming der  voorhaven van 
de schutsluis aan het benedeneinde van , ten dienste der 
grondberging op de , voor  de verbetering van den waterweg 
langs m naar  zee. Aanw. 7 April . g ƒ 14,000; 2o. 
het maken van zuilenhazaltstecnglooiing tegen het buiten beloop der 
bedijking langs den linkeroever  der , onder  de gemeente 

. Aanw. 4 April . g ƒ 34,100. 
 (bij , te 11 uren, door  het . . kerkhest., in de 

te n kerk: het arbeidsloon van al bet metselwerk voor  het bouwen 
eener  kerk met kapellenkrans, sacristie en toren, naar  het ontwerp van 
den architect . J. van Tulder, te Tilburg . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst.cn/... ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van- en bij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de 
Süuitss|roorwegen te Amsterdam. Aanw. 8 en 4 April , te 11 uren. 

g ƒ 8500. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
aan het gebouw van het prov. best.: het hei-stellen en verbeteren van 
eenige hoofden op het Noorderstrand van Vlieland. Aanw. 5 April . 

g ƒ 21,500. 
 , te 1 uur, ter  secretarie: het zesjarig onderhoud van den 

weg tusscheu het d en . Aanw. 11 April , 
te 3 uren. 

 . te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in het 
gebouw voor n en Wetenschappen: het éénjarig onderhoud van: 
lo. de werken en kazernegebouwen enz. te Utrecht en op de leger-
plaats hij  Zeist; 2o. de werken iu de Nieuwe e waterlinie, 
van e p tot en met Vreeswijk; 3o. de werken in dc stelling van 

; 4o. de werken te o en van daar  tot Odijk . 
 te 11 uren, op het gemeentehuis van Zwollerkerspel: het 

verbouwen en vergrooten van de school tc Westerholte, beuevens het 
af breken van de bestaande- en het bouwen eener  nieuwe onderwijzers-
woning. . bij  de architecten W. &  F. C. , te Zwolle. Aanw. 7 
April , te 2 uren. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het ophoogen van 
een bouwterrein, het met hazalt bezetten van de glooiingen, het bou-
wen eener  nieuwe school, met het leveren en stellen van schoolamou-
blement. . hij  den architect A. . A. Gulden, te . Aanw. 
te 10 uren. 

 te 12 uren, door  het prov. best.: lo. het leveren en stellen 

van een ijzeren ophaalbrug over  sluis no. 8 der t teAneen 
het be weegbaarmaken der  deuren van sluis no. 5 door  middel van 

n en windwerken. g /'2375; 2o. het leveren van grint 
voor  het onderhoud van provinciale wegen, iu 2 perceelen; 3o. het ver-
richten var. hei-stellingen aan de sluizen no, 4 en no. 5 der -
vaart. g ƒ 9810; 4o. het verrichten van hei-stellingen aan sluis 
no. 8 der , te Ane. g ƒ 9215. 

 te 3 uren. dooi- burg. en weth.: het vergrooten der  haven te 
Vollendam, gemeente . . hij  den ingenieur  li . . te 

n en den gemeentearchitect, te . Aanw. 4 April . 

 . door  den burgemeester  van : dc levering van 
p. m. 000 stère grint . 

(1
 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen enz. 
op den n weg le klasse , en van bestrate 
goten enz. op deu n weg le klasse , in 
2 perceelen. Aanw. 9'  April . g perc.  ƒ 3000, perc. 2 ƒ 2000. 

 tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het vergrooten en 
vernieuwen der  school en onderwijzerswoning aan den Schulpweg, 
aldaar: 2o. het vergrooten der  openbare school en het aanleggen van 
veranderingen aan de onderwijzerswoning te , ouder  die 
gemeente; :to. het maken en leveren van 181 schoolbanken. Aanw. 9 
April , voor  perc.  te 10, voor  perc. 2 te 12 uren. 

 te 2 uren, door  het gemeeutehest.: het houwen eener  school, 
overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., met de levering der 
materialen. . hij  .1. , te , Aanw. te 11 uren. 

 door  burg. en' weth. : de levering van 25,000.000 . West-
faalsche gaskolen (aanbiedingen tot 15 April) . 

 B
 te 12 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van de aardehaan, do kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs-en eenige verdere werken tus-
schen ile stations n en n van den spoorweg Zaanstreek— 

. lui. bij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 9 en 11 
April , te 11 uren. g J 712,300. 

 te 11 uren. dooi- het ministerie van waterstaat enz : het 
wegruimen van een in de , onder , gezonken vaartuig. 
Aanw. 11 April . 

 te 10 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken aan hoofd 

 op den oever  vóór Neuzen. Aanw. 12 en 14 April . g ƒ 2475. 
. te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, opliet 

bureau der  genie: lo, het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. tc Gorinehein. g /'  4000; 2o. idem van de werken te Gorin-
ehein en forten benoorden Waal cn . g j 5100; 3o. idem 
van de werken en van gebouwen te Woudrichem en tc i en 
forten bezuiden Waal en . g / 5200; 4o. idem der 
werken van het inuudatiekanaal uit de Waal, beneden Tiel, naar  de 
lange. g ƒ 580: 5o. eene verving van een gedeelte der  werken 
en gebouwen te Woudrichem, te n en op het fort hij  den 
Uppelschedijk. g ƒ 1000. 

 te 12 uren, door  het miiosterie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet afsluiten door  ijzeren hekwerken 
van de plaats, waar  de vuurmonden ten dienste 'der  buitengewone 
riviorcorrospondeutio te Wageniiigeu en te Tiel zijn opgesteld. g : 
perc. 1 ƒ 750. perc 2 ƒ 500. 

 te 2 uren. door  de Geldei-sch-Overijselsehe -
spoorweginaatsehappij, in de Sociëteit: het maken van dc grond- cn 
kunstwerken, het. leggen van spoorbaan en wissels en het verrichten 
van eenige andere werken, ten behoeve van het gedeelte locaal spoorweg 
Winterswijk—Neede. e 19.4 ) . op het bureau te Win -
teiswijk, waarde bilj . één uur  de besteding moeten zijn ingekomen. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een paar  nieuwe hoven-
ehdeuren en van jalousieschuiven in 2 paar  reservedeuren, ten dienste 
van het kanaal door  Voorno. Aanw. 10 April . g j 13,400. 

 te 12 uren, door  dc gemeeutehest. van Eindhoven en 
Strijp , op het raadhuis: het maken van een kunstweg van Eindhoven 
over  Strij p naar  Zeelst. . bij  den ingenieur  te Stratum. Aanw. 10 April . 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat en/..: het 
maken van zuilcnhazalt-stcenglooiing tegen het buitenbcloop van den 

n langs den rechteroever  der , tusschen de 
kil o me ter  raaien 111 en 112, onder  de gemeente Sliedrecht. Aanw. 18 
April . g ƒ 15,000. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst.en/.., aan het 
gebouw van het prov. best.: het maken vau eene los-cn-tad plaats hij 
het p , op Wieriugcn. Aanw. 19 April . g ƒ 2450.' 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten. . bij  den hoofdingenieur 
te m en den ingenieur  Wclcker. te Alkmaar . Aanw. 19 April . 

g f 50,000. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van keihestrating aan de 
traverse van den grooten g door  Almeloo. Aanw. 19 en 20 April . 

g ƒ 2805. 
 tc 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van kliiikerhcstratiiige n op 
dc n in de provincie Overijsel. Aanw. 19 en 20 April . g 
ƒ 19,000. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van een wachtei-s woning 
bij  de Bonen berger-schutshiis, op het Apeldoornsche kanaal. Aanw, 19 
en 21 April . g ƒ 4570. 

P 

. 
Z w o l l e , 20 : dc bouw van 3 woonhui-

ren aan de Stadswandeling te Zwolle, onder 
beheer  van den architect S. J. . Trooster ; 
ingek. 7 bilj. , als: 

- wil " ƒ 29,1100 
i> 29,792 

T. f 
G. v. Unen, 
G. , 
1. Willighagen, » 28.888 
„ , » 2fi,29» 

W. Gerrits, » 26.096 
Gebr. Grolleman, » 25,874 

lieerde. 22 : de bouw van eene school 
voor  360 leerlingen, mot bet benoodigde ameu-
blement, onder  beheer  van den architect e 
Groot, te Apeldoorn; ingek. 14 bilj. , als 
W. Wissink, 
J. , 
J. . 
J. v. d. Bjaak, 
J. C. Flik , 

. J. Eikelboom, 

. ten , 
. v. d. Sluis, 

J. Wostrik , 
. , 

A. v. Straaten, 
. v. d. , 

J. de Beer  &  Zn.. 
G. liadstaak 

te Arnhem, 
, Borkuloo, 
» , 
u A|ieldoorn, 
, Zwolle, 
 Apeldoorn, 

» lieerde, 

ƒ 21,925 
» 20,660 
. 20,600 
» 19,999.99 
> 19,766 
» 19,680 
> 19,500 

» Zwollerkcrsiiol, , 18,700 

a i 
. , Puttershoek, / 13,000 
Gegund: eerste perceel aan ,1b. van der , 

te ; tweede perceel aan J. van 
Trigt , te . 

llretiu , 24 : het verbeteren van laag-
gelegen gronden in de s en Bijvang; 
ingek. 8 bilj. , als: 
A. , te k a/Z. / 12,950 
Th. , » Breda, » 12,647 

. Verlegh. » Ginneken, » 10,739 
. , » Gecrtruidenberg,» 10,200 

J. , » , » 9,887 
C. Sluis,  Sliedrecht, . 9.497 

. Wevels. » Breda, . 7,410 
. Verhoeven, » Prinsonhagc, » 4,869 

 24 i het afbreken van een 
huis en liet houwen van eene nieuwe schuur 
met woonkamer enz.; ingek. 7 bilj. , als 

, 28 : het bouwen van een 
wijnpakhui s voor  Ant. van (tulick , onder  beheer 
van den architect e van Puit; ingek. 7 
bilj. , als: 

te 's-Bosch, 
idem 

» , "  » 18,638 
Apeldoorn. » 18,275 
Zwolle,  17,776 
Apeldoorn. . 17,728 
Steenwijk, » 17,700 
Apeldoorn, . ,520 

 23 : het rioleeren van een 
gedeelte der  Witto-de-Withstraa t enz.; ingek. 
6 bilj. , als: 
1'. , te , ƒ 4990 
J. T. , » klem  4880 | 

. Jongenburger. » Waddinksveen. . 4845 
G. , » , » 4617 
11. m kamp, » 's-llago,  4425 
J. de Bruijn , » idem . 4367 

 24 : berbesteding van het 
driejari g onderhoud der  cellulaire gevangenis te
Goes; ingek. 4 bilj. , als: 
A. de Beste, te Goes, ,/'  3478 

. Buitendijk , » idem >i 3467 
W. J. v. d. Weert &  Zn.. » idem » 3225 
W. de Beste,  idem . 3174 

 24 : het bouwen eener  hof-
stede met stalling, schuur, hooiberg enz., aldaar, 
onder  beboer  van den liouwkundige J. P. van 

; ingek. 15 bilj. , als: 
. r , te , 
. Wassiuk, » Ahkoude, 

J. , » Breukeion, 
n ft Venemans, . Amsterdam, 

Oudsboorn, 
, 

Ahkoude, 
llreukelen. 

A. v. Straten, 
. v. d. Schaaf. 

A. v. d. , 
. Bouma, 

G. Sehaafsina. 
J. Schaalsma, 

. v. d. Schaal; 
gegund. 

g 

» idem 
. idem 
* idem 
« idem 
, idem 

: het bouwen 
tuinmuur , voor . 

 3905 
, 3865 
- 3850 
» 3625 
» 3479 
 3327.54 

» 3075 
van twee 

, 

. Gesmau, 
C. , 
J. , 
N. . Gerwig. 
0. . v. d. Wilt . 
W. F. . 
J. , 

idem 
. Vinkeveen, 
. Ahkoude, 

Gebr. G. S. Bodegraven, » Nieuwkoop, 
W. v. , » Bodegraven, 
S. &  ('. v. Soest, » , 
C. v. d. Berg, » Boskoop, 

f 16
'» 16.400 
» 16.000 
» 15,975 
» 15,849 
» 15.884 
» 15,782 
» 15.780 
» 15,700 
» 15,390 
 14,880 

» 14.821 
. 14,770 
» 14,749 
» 13,480 

te üi-ouw, ƒ 6699 
» Terhorne. » 6687 
» , » 6247 
o Grouw, » 5932 
» Terkaple, » 5679 
» Beers,  5496 
» Grouw, » 5450 

/ 6650 
 27 : het verlichten van 

eenige herstellingen en vernieuwingen, benevens 
het onderhoud van de buizen, torens, poorten 
enz. der  gemeente gedurende 1883: ingek. 13 
bilj. , als: 

. C. . 

. , 
G. . Gerrit s &  Zn., 
A. S. Ohm, 
Campman ft v. k 
G. Slaap. 

n &  Venemans. . . . 
. E. Oldigs, 

J. . r  Jr., 
F. G. . 
A. v. Wensveen, 
ll . E. Pieten &  Storck. 
G. Woud, 

l ie r . hom 27 : bet 

, 
A. , 
A. Pijnenburg, 
Schellek ent, 
Th. , 
.1. v. Tour, 
Van Flderen, 

tutten, 28 
woningen met 
aldaar, onder  beheer  van 
wijk Wz.; ingek. 12 bilj. . 

G. .1. , 
. Eierman, 

G. .1. Boezowinkel. 
J. A. Garvelink, 

. Nijland , 
. . 

G. .1. (irooters, 
. W. , 
. Pasman, 

ti . .1. , 
. Tissée, 
. v. d. Velden, 

 28 , 
herberg, winkel, woonkamer en  aan 
het huis van .1. . onder  beheer  van den 
architect 11. . ; ingek. 5  als 

den architect J. -
als: 

ƒ 2455 
» 2435 
» 2386 
. 2382 
» 2375 
» 2334 
» 2333 
» 2329 
» 2293 
» 4 
» 2272 
» 2190 

het bouwen van eene 

ƒ 15,487 
» 15,475 
» 14,700 
> 14,556 
 14,540 

» 14,200 
> 13 279 
» 13.235 
» 12,636 
» 12.480 
 11,940 

» 11,500 
» 10,445 

bouwen van een 
liefdehuis met scholen, onder  beheer  van den 
architect e van Pelt: ingek. 12 bilj. , als 

.1. , 
W. . ter  Stege, 
,1. Scholteineijor. 
.1. Westerdijk, 
W. Uoersuia, 

g 
 28 t 

ƒ 2547 
2441 
2375 
2347 
2249 

» 2325 
bet bouwen van een ar-

, 
, 

idem 
idem 
idem 

, onder  beheer  van den architect J. . 
an der  Wilk ; ingekomen 7 bilj. , als: 

J. , te Osch, 
. Gillens ,t , » Schagen. 

ƒ 29.890 
. 29.390 
» 27,941 
» 26,747 
» 26,545 
» 25.993 
. 24.998 
 24,600 
» 23.948 
» 23,300 
» 23.280 
. 22.490 

 24 : het bouwen van een 
vereenigd post-en-tolograafkantoor  met direc-
tem-swonmg, onder  beheer  van den architect J. 
Verbenen: ingek. 8 bilj. , als: 
T. , te , ƒ 19,000 
A. Chaquet, » Zevenbergen, » 13,500 
W. Sogboer, » idem » 13,210 
A. , - idem » 12,969 
Josienus v. Tetering, » idem » 12,910 
A. . » idem » 12,644 
A. v. , » idem » 10,833 
Joh. v. Aken, » idem » 10,660 

 24 : het wederopbouwen van 
eene hofstede te , onder  beheer  van 
de architecten A. Visser . en 0. ; 
i'crste perceel, metselwerk, ingek. 7 bilj. . als 

T. Olivierse, » Schijndel, 
Willem &  Joh. , » , 
A. Pulles. » Osch, 
Gebr. v. . » Nederasselt, 
A. v. Griensven. » Osch, 
Nïc. v. Beurden, » , 
Gebr. . » Osch, 
Gebr. v. d. Struik , » Oistenvijk. 
J. v. , » idem 
A. Vervoort, » Vechel, 

l i o r d r e r h t . 27 : het verhoogen en ver-
zwaren van 3670 strekkende . kaden, om den 

, onder  de gemeenten -
drecht en , in 7 perceelen; minste 
inschr. waren: 
perc. 1. lengte 622 „  A. de Bruin , -

dam, j 1.46 = ƒ762.12 
» 2, » 620.50 . , , 

ƒ 1.32 - : 687.06 
» W. Stam, , 

ƒ 1.47 = /'  746.76 
> . , , 

ƒ 0.75 := ƒ 438.75 
* (1. den , Vutters-

hoek, ƒ 0.88 = ƒ 560.12 

. W. te p 
. Prins. 

A. . 
.1. . Schaapveld 

. W. , 
S. ten Bottel, 
G. .1. Oberink, 

het gebouw  de 
kunsten en technische 
Cmilvest, aldaar: ingek 
P. G. Winters, 
Wed. G. t'amosi &  Co., 

. , 
W. !,. , 
G. de s en Zn.. 
J. A. X. , 
11, Stelwagen, 
.1 

te Aalten, 
m 

Brede voort 
Aalten, 
idem 
idem 
idem 

28 : de uitbreidin g van 
academie van beeldende 

wetoiischap|ieii aan de 
8 bilj. . als: 

tc . 
' , 

» idem 
» Vlaaidingeu 
. , 
» , 

, 
i) idem 

ƒ 4879 
» 4493 
» 3997 
» 3900 
. 3889 
. 3840 
 2948 

ƒ ,622 
 26.945 

» 25,950 
» 25.099 
» 24 942 
» 23.999 
» 23,980 
i> 22.188 

3. 

4. 

508 

585 

7, 

ƒ 5690 
» 5500 
 6333 

» 6289 
. 5188 
» 5185 

5182 

B. v. Verre, Noord-Gouwe. 
A. de , Puttershoek, 
A. Ouder  de , . 

. v. d. . Barendrecht, 
Gebr. Veltbuizen. , 
B. V isser  Veldhuizen, Sliedrecht, 
Jb. v. d. , . 

Tweede |ierceel, timmerwerk, ingekomen acht 
hilj. , als: 
A, Weijers, Zuid-Beierland, 
A. , , 

, . Overgaauw, , 
 Snoek, , 

B. v. Verre, Noord-Gouwe, 
G. s &  C. de Jong, k 

. 
Buurman, Puttershoek, . 

 v. Trigt , , 

ƒ 6700 
» 6500 
» 6460 
:> 6450 
 6400 

» 6367 
» 6294 

636.50 
' 1 X 

476 » 0. v. Valeu, u 
f 0.74 = ƒ 351.50 

425  G. den Bree. Putters-
hoek. 0.78 : ƒ331.50 

l l o n c e - Z w i i l u u r . 27 : het verbouwen 
van een woning voor  het hoofd der  school te 

; ingek. 8 bilj. , als: 
 Boot. tc Zwaluwe, J 3626 
. den , » . » 3195.90 

O. Brouwers. » , . 3165 
. , » Zwaluwe, » 3100 

J. A. N. , » idem » 2900 
ü. v. Schendel, » idem » 2899 
W. (,'orssmit, » idem , 2680 
P. . den , » , » 2437 

2o. het verbouwen der  school, het afbreken 
en het bouwen eener  woning voor  het hoofd dei-
school te ; ingek. 7 bilj. , als 

Sehoenineijer, 
, 28 : het bouwen van 2 boven-

woningen met achterwoning, onder  beheer  van 
den bouwkundige P. Zuidgeest: mgek. 13 bilj. ; 
W. . C. Schaap, 
W. N. Y|ienburg, 

. .1 . 
T. .1. Stigter  Jr.. 
F. .1. van . 

. Beijer. 
T. Prins, 
Gebr. . 
J. Slenters, 
W. P. Teeuwisse. 

. , 
J. . . 
W. F. , 

 28 : het houwen van eene rij -
1 tuigen- en locoiinitieven-reinise enz. bij  de Na-
dorst te n (pare A), en het maken eener 
lix'omotievenremise met ketelhuis, werkplaats, 
steenkolenbergplaats enz. enz. op bet emnlace-

: ment der  Westl'riesche Traiuwegmaatschappij 
1 te k (perc. Bl, onder  beheer  van den 

tl , ƒ 9900 
idem » 9600 
idem » 9385 
idem » 9322 
idem ii 9260 

s , » 9238 
, » 9181 

idem » 9020 
idem » 8990 

. 1 8995 
. » 8S88.88 

idem » 8796 
idem  7573 

. van Waning : 
|iorc. A 

. , 
P.
G. v. Schendel, 
J. A. N. , 
W. Corssmit, 

. , 

. deu , 
Beide werken gegund. 

te Zwaluwe, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

, 

ƒ 11
» 11,300 
» 11,280 
» 11,200 
» 10,919 
» 10,600 
ii 9,100 

J. Visser, , 
J. , idem 

. Schouten, idem, 
.1. Peereboom, idem, 
,1. v. d. , Ooster-

blokker, 
. , , 

.1. , Wegnam, 
G. . Wester-

blokker, 
P. . Utrecht, 

. Pot, Buiksloot en 
. Tool, . 
. Jansen ft , 

, 
C. v. d. Sluijs, Uselmonde. 

: massa 
ƒ14.295 ƒ28.284 J 42,573 

10,900 29.500 40.400 
8,345 26.000 34,345 
8,125 26.000 34.125 

8,880 
8,780 
8,295 

21.000 
20.800 
20.920 

8,485 20.400 

23,671 

29.880 
29.580 
29.215 

28,130 

27,825 

29.996 
24.892 

Perceel A en perceel B afzonderlijk gegund. 
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 28 : het opruimen van gronden 
uit den Nieuwen d aan den -

d g /'8U5,O00); geen biljetten in-
gekomen. 

 29 : de levering aan de 
gemeente van 60,000 e üurthe- of Ben-
Ahinkeieii , 100,000 vlakke en 30,000 getrokken 
strautklinkermoppen; gegund als volgt: 

straatkeien, aan Ernest Janssen, te , ƒ 81 
per 1000 Ben-Ahin; 

straatklinkers, aan p &  Co., te Weurt, 
/"  15.59 per  1000; 

d« levering van houtwaren aan T. Zoetmulder 
&  Co., te Schiedam, voor  ƒ2104.16; 

zand, aan 6. Snoeij. te : plaatzand 
/0.55, rivierzand ƒ 0.60 per ; 

grint , aan W. van tijk . te Schiedam, voor 
ƒ 1.655 per  y i , 

 29 : het bouwen van een 
entrefmt-pakhuis aan de Van-Noordtkade, voor 
de Wester-suikerraflinaderij , onder  beheer  van 
den architect U. B. Salm; minste inschr. was 
J. , te Amsterdam, voor  ƒ47.700. 

, 29 , door  het ge-
meentebest.: de levering van 65,000 stuks Grès-
keien; ingek. 9 bilj. , als: 
A. Plena, te m 
E. Janssen, te , 
Fr . iiodson, te lleumen, 
Joh. Smits Jz., te , 
P. Thoonsen, te , 
C. . Asselbergs, te Bergen-op-Zoom, 
E. llurlion , te Comhlain-auPout. 
Société anonyme: 1'union des carrières 

de gres, tc Brussel, 
gegund. 

 29 : de bouw eener  koffie-
kamer met ingang, vestibule, garderobe, keuken 
en kelder  in het Park Tivoli ; ingekomen 7 
bilj. . als: 

. U. Frijlink , te Utrecht, 
J. v. Schaick, > idem 

. dc Vos,  idem 
A. C. Vink , » idem 
J. A. v. Straaten, a idem 
W. A. G. Jansen, a idem 

. , u idem 
 29 : lo. het uitvoeren van 

herstellings- en vernieuwingswerken aan bet 
gemeentehuis; ingek. 8 bilj. . als: 

ƒ 3981.44 
* 3806. 
. 3669.95 
 3616.50 
3689.85 
3427. 
3418.20 

3376. 

ƒ42,117 
40,190 
39,819 
38.978 
38,892 
38,625 
37,790 

 Beks &  Zonen, 
A. Pijnenburg, 
W. . v. Beckmn, 
Th. A. v. , 
A. Schellekens, 
C. A. Wilbers, 

-Bosch, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 915 
» 882 
 805 

» 760 
 «96 
695 

2o. het maken van een vak bekleedingsmuur 
aan dc Buitenhaven nabij  het Waaigat, benevens 
het dichten eener  opening in den bekleedings-
muur aan het noordelijk einde van den voor-
maligen Oliebak; ingek. 4 bilj. , als: 
A. J. . , te 's-Bosch, ƒ 9 1 11 
J. v. , a idem » 8868 
J. Prinse, » , » 8529 
J. v. , > Empel, » 7947 

3o. het afbreken der  brug buiten dc Vuchter-
poort, (de afkomende materialen ten voordeele 
van den aannemer); met bijbetaling aan de 
gemeente: 
A. v. Balsvoort, » Nuland, i 136 
J. Appel, te 's-Bosch, ƒ 140 

Arnhem . 29 ; lo. het verrichten van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de 
provinciale gebouwen te Arnhem, in 1883;' 
minste inschr. was 11. van de Sand, tc Arnhem, 

r  ƒ 840. 
2o. het van buiten-verven der  provinciale ge-

bouwen te Arnhem, in 1883; minste inschr. was | 
J. . van den Berg, tc Arnhem, voor  f 109. 

 29 : de levering van 60 ge-
sloten goederenwagens met rem werk eu 40 ge-
sloten goederenwagens zonder reinwerk. ten 
dienste der  Staatsspoorwegen op Java (Bestek 
no. 51): ingek. 6 bilj. . als: 
Alphome &  Victor  ll.ill.it , , /' 78,700 
Société anonyme des forges et des 

n de Sénell'e, Sénelfc, » 77,939 
Nicaise & , a , a 75,380 
Union, . » 75,280 
Actien-Gesellschaft ilarkort , , i 67,950 
Société ünouvme des ateliers de con-

struction de , , i 66,000 
Een inschrijvingsbilje t van de lirm a d 

&. Co., te Ehrenfeld, moest als van onwaaide 
worden terzijde gelegd, omdat het niet bevatte 
een der  opgaven, iu het bestek voorgeschreven. 

D E O P M E R K E E 
van G 7  1883. 

N 

 , te l l ' | *  uren, dooi burg. en weth.: lo. eenige verbeteringen 
aan liet gemeentehuis; 2o. het makon on stellen van eene nieuwe 
lanken heining hij  de openbare school in het dorp. . bij  den architect 
. . Verhoeckx, te  lensden. Aanw. te 9 uren. 

. te 12 uren. door  het dijkshest. van Wonseradeel's Zuidcr -
xeedijken, in ï)e Prins: lo. het verzwaren van een gedeelte zeedijk 
nevens het dorp Gaast, met den aankleve van de daaruit voortvloeiende 
werken; 2o. het bouwen van 2 houten bruggen over  de nieuw te graven 
doorvaart te Gaast. . inzenden bij  den secretaris .1. Binkes, tv Bolsward. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het amoveeren 
van een verplaatsbaar  schoolgebouw, staande op een terrein nabij  het 
Zeemanshuis, eu het weder  stellen van dit gebouw op een terrein aan 
het 's-Gravenhekjo; 2o. het maken van een gebouw voor eene openbare 
lagere school 3e klasse voor  meisjes, op de , achter  het 
St.-.lakobsgesticht; 3o. het maken en stellen van een verplaatsbaar 
schoolgebouw op een terrein nabij  het Buiksloter  tolhuis. 

 te 123/> uren. door  burg. en weth.: lo. het houwen van 
een schoolgebouw aan het ; 2o. eenige werken aan de 
kweekschool van onderwijzeressen, aldaar. 

 te luur , door  burg. en weth.: lo. het maken van afsluitingen 
langs de noord- en westzijde van de terreinen, behoorende tot de 
Gothische zaal, aldaar; 2o. het aanleggen van eenige straten in het 

, aldaar. 
 te  uren, door  do . Uzoron-spoorwogniaatscnappy, 

in het : k no. 309. het opbouwen van het admi-
nistratiegebouw voor  de , op de bestaande fundeering iu 
het , te Amsterdam, zonder  de levering van de benoodigde 
metsel- en gehouwen steen. 

W i - s e k e r k c . te 3 uren. door  het best. van den Sophiapolder. in het 
gemeentehuis: het maken van ongeveer  1250 * rijsbeslag met staak-
rijet i en liet leveren van 50 scheepstons gewone Vilvoordsche steen. 
Aanw. te 10 uren. 

 te 5 uren, door . A. n : de verbouwing van 
het huis wijk B, no. 24, in de , hoek , 
aldaar. . bij  den architect J. G. . 

 's avonds 8 uren, door  den bouwondernemer C. homing : 
het maken van ongeveer  150 str. . ijzeren hekwerk. 

 te 10 uren, door  den eeistaamvezond ingenieur  te , 
in het bureau der  genie: lo. het éénjarig onderhoud van de kazorne-
gebouwi-n enz. te ; 2o. het verieuwen van stalvloeren, riolen en 
bestratingen in de . aldaar. 

 te 10 uren, iu het bureau der  genie: lo. het éénjarig 
onderhoud van de werken in de stelling van Amsterdam. g 
ƒ 3 3 4 5; 2o. idem van de kazernegebouwen enz. te Amsterdam. g 
j 7955: 3o. eene verving van gebouwen en voorwerpen te Amsterdam 
en in de stelling van Amsterdam. g / 2800. 

 te  uren, door  burg. en weth.: het verbouwen van de 
schoei en het schoolhuis te Niftrik . 

 te 11 uren, door  den eei-staanwezend ingenieur, in t f 
van : het maken van een apotheekgebouw bij  het hospitaal, 
aldaar. g /'  12,000. 

 te 11 uren, door  den eerstaamv. ingenieur, in de kazerne 
: lo. het éénjarig onderhoud der  werken langs de Vecht, 

van n tot ; 2o. idem der  werken langs de Vecht, van 
t tot ; l a eene verving van do wei ken langs de Vecht, 

onder  lo. genoemd; 4o. idem van de werken langs de Vecht, onder  2o. 
genoemd. g resp.: ƒ3080, ƒ4420, ƒ2250 en ƒ600. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het veranderen van de 
bestaande school, te n en hetdaarbij  aanbouwen van eengolijkschool-
lokaal met hijhehoorende werken. . hij  den architect . te Alkmaar . 

 (O), te 12 uien, vanwege de e 
gemeente, in het : bet bouwen van eene kerk met bad-
kamer en schoolgebouw, aldaar. . bij  den architect J. , te 

. Aanw. te 9 uren. 
 te 4 uren, door  hurg. en weth.: het bouwen van 

eene school met overdekte speelplaats, benevensondeiwijzerswoning met 
bijgebouwen, en het leveren van schoolbanken, borden enz. m die ge-
meente, met bijlevering der  materialen. . bij  den bouwkundige J. 
W. van der  Putten, te d Aanw. te 11 uren. 

 ten gemeentehuize van t Bildt : de levering 
van grint , tuinpadengrint, en 50,000 beste harde straatklinkers(Waalv.). 

 11
 te 10 uren, door  burg. eu weth.: het bouwen van 

een school voor  200 kinderen en onderwijzerswoning in den Prins-
Alexanderpolder  nabij  Terbregge. . bij  den architect W. van . te . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
maken van 2 dwarskribben langs den linkeroever  van het Scheur, 
tusschen de kilometerraaien 36 en 37, tot vorming der  voorhaven van 
de schutsluis aan het benedeneinde van , ten dienste der 
grondberging op de , voor  de verbetering van den waterweg 
langs m naar  zee. g ƒ 14,600; 2o. bet maken van 
zuilenbazaltsteenglooiing tegen het bui ton beloon der  bedijking langs 
den linkeroever  der , onder  de gemeente -

m melen. g ƒ 34,100. 
, te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van bestratingen, be-

rintingen, taluds, hermen en aanlegplaatsen, benevens eenige bij -
ouiende werken, te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 

Nieuwediep—Amsterdam. g ƒ 21,020. 
 te 11 uren. door  hurg. en weth.: de levering van 140 

stère grint en 35 stère grintzand. 
. te 11 uren, in de : de levering van onge-

veer  250 ; | grint voor  den polder  Ophemelt. 
 (hij , te 11 uren, door  het . . kerk best., in de 

te sloepen kerk: het arbeidsloon van al het metselwerk voor  het houwen 
eener  kerk met kapellenkrans, sacristie en toren, naar  het ontwerp van 
den architect . .1. van Tulder, te Tilburg . 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterst.enz., ten dienste 
der Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van- en hij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van tien sjioorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. g ƒ 8500. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-
, aan het ('entraalbmeau: lo. Bestek no. 357, het onder-

houden van- en het doen van eenige heistellingen aan de gehouwen, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, niet uitzondering der 
wissels en s|»oren, behoorende tot het station Groningen; 2o. het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende tot het station . . aan het 
Centraalbureau eu hij  den sectieingeriieur  J. . de Sonnaville, te Groningen. 

 te 4 uren. door  burg. eu weth.: het houwen van eene school 
met 3 lokalen en onderwijzerswoning, aldaar. Aanw. te l l 1 / , uren. 

 te 10 uren, in de t de: lo. het éénjarig onderhoud van 
werken, gebouwen enz,, aldaar; 2o. eene verving van gebouwen en 
kazernenieubols, aldaar. g resp.; ƒ 10,700 en 1600. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
aan het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
eenige hoofden op het Nnorderstrand van Vlieland. g /'21,500. 

 , te 1 uur, ter  secretarie: het zesjarig onderhoud van den 
weg tusscheu het d en , Aanw. 11 April , 
te 3 uren. 

 door . Weijermans: het houwen van een woonhuis, zonder 
bijlevering van materialen. . hij  ,1. , te lleinoo. 

 1»
 . te 10 urei:. door  den eerstaanwezend ingenieur, in het 

gebouw voer n en Wetenschappen: het éénjarig onderhoud van: 
lo. de werken en kazernegohoiiwen enz. te t en op de leger-
plaats bij  Zeist; 2o. de werken iu de Nieuwe e waterlinie, 
van e p tot en met Vreeswijk; 3o. de werken in de stelling van 

; 4o. de werken te e en van daar  tot Odijk . 
 te 11 uren, op het gemeentehuis van Zwollerkerspel: het 

verhouwen en vergrooten van de school te Westerholte, benevens het 
af breken van de bestaande en het bouwen eener  nieuwe onderwijzers-
woning, lid . bij  de architecten W. &  F. , te Zwolle. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het ophoogen van 
een bouwterrein, het met bazalt bezetten van de glooiingen, het hou-
wen eener  nieuwe school, met het leveren en stellen van schoolaineu-
blemeut. . hij  den architect A. . A. Gulden, te . Aanw. 
te 10 uren. 

 te 1 uren, in het bureau voorde schutterij, bij  de : het één-
jari g onderhoud: lo. der  kazernegebouwen enz., aldaar; 2o. der  werken. 

 te 11 uren, iu het Gnmje-koflhdiuis: het éénjarig onder-
houd: lo. van de kazernegebouwen enz., aldaar: 2o. van de werken. 

 te 12 uren, door  het prov. best.: lo. liet leveren en stellen 
van een ijzeren ophaalbrug over  sluis ». 8 der t teAneen 
het beweegbaar) na ken der  deuren van sluis no. 5 door  middel van 
duwpersen en windwerken. g /'  2375 ; 2o. het leveren van grint 
voor  het onderhoud van paovinciale wegen, in 2 perceelen; 3o. het ver-
richten van herstellingen aan de sluizen no. 4 eu no. 5 der -
vaart. g ƒ 9810; 4o. het verrichten van heistellingen aan sluis 
no. 8 der . te Ane. g ƒ 9215. 

 te 12 uren. door  bet prov. best.: lo. het maken van 
een remmingswerk iu het , aan de westzijde der  sluis te Zout-
kamp. . hij  den hoofdingenieur  eu deu ingenieur, beiden te Groningen 
en bij  den opzichter  T. Bos, te Onderdendarn. 

 te 12 uren, door  de waterschapshest. van de Groene-
dijk eu de , aan het gebouw van het prov. best.: het ver-
beteren van: lo. den (ïroenedijk tusschen den g -
den—Sneek en de Sjaardemasioot. met hij  behoorende werken. g 
ƒ 43 ; 2o. denzelfden dijk , van de Sjaardemasliiot tot de Sijbrauduhuur -
steiiijl , benevens de vernieuwing van de Zijl . g f 7270. . bij 
den hoofdingenieur  van den prov. waterstaat Aanw. 10 April , te U uren. 

, te 12 uren. in e : bet eenjarig onder-
houd van de kazernegebouwen enz., aldaar. 

 te 1 uur, door  het ministerie van waterst. enz.: het onder-
houden en hei-stellen van het post-en-tolegraafgebouw te , 
van deu dag der  goedkeuring vau de aanbesteding tot en met 31 . 
'85. . bij  den bouwkundige voor  de landsgebouwen in het 2e district , 
te e en hij  den buitenge woon opzichter  J. , te . 

g ƒ 15,975. 
, te 1 uur, door  het prov. best.: het opruimen van 

ondiepten uit eenige kanalen en vaarwaters, iu onderhoud en beheer 
bij  de prov. Friesland, in 10 perceelen. . hij  den ingenieur  van den 
prov. waterstaat en bij  de betrokken opzichteis. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten der  haven te 
Vollendam, gemeente . . bij  den ingenieur  B. , te 

n en deu gemeentt'architect, te l.'dain. 
 ter  secretarie van Schoterlaud: het verbouwen der 
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school te n mot hijbehoorende werken. Aanw. 9 April , tel 1 uren. 

 te 10 uren. iu kamer A 21 van kazerne no. 1: het 
éénjarig onderhoud: lo. van de werken en gehouwen, aldaar; 2o. van 
de wei-ken en gehouwen te Brielle. 

 te 12 uren. in Odéon: het éénjarig onderhoud: lo. dor 
kazerne- en andere gehouwen en werken, aldaar. g ƒ 2800 ; 2o. 
van de gewone werken en kazernegobouwen in de legerplaats hij  Olde-
broek. g f 1600. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het houwen van 
eene school voor  2S8 kinderen, met onderwijzer.swoning. . hij  den 
gemeentoopzicliter . Stam. 

N C H . te 12 uren. door  den dijkstoel van het polderdistrict 
Tielerwaard, hij  W. Strijland : het maken van bazaltglooiingen op ver-
schillende punten aan den Waaldijk tusschen Tiel en Gorkum. . hij 
den dij  kop/, ic liter  't , te Tuil . Aanw. 12 April , te 9 uren. 

 te  uur, door  burg. en weth.: het aanloggen van 
bestratingen, trottoir s en gedeelten rioleering op verschillende plaatsen. 
Aanw. 9 April , te j uren. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het onderhouden 
der  openbare pompen; ÜO, het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan verschillende gemeentegehouwen en daartoe behoo-
rende meubelen, van 16 Apri l '83—:U t '86. 

 te 2 uren, ten geiueentehuize van Tietjerkstoradeel: . 
het verbouwen van de school eu onderwijzerswoning te Wijns; 2o, het 
verrichten van eenige werkzaamheden aan- en bij  de school te -
kerk Aanw. 12 April , te 10 uren. 

, te 6 uren, door  buig. en weth.: het verbouwen der  school-
lokalen te U  rum, Vierhuizen eu Zoutkamp, lui . bij  1'. Timuier  en hij 
J. van den Berg, beiden te Ulrmn . Aanw. 14 April . 

tfïerkesklonNter. hij  S. J. Zuidema: het houwen eener  christelijk e 
school met onderwijzerswoning, aldaar. 

. door  den burgemeester  van : de levering van 
p. m. 600 stère grint . 

, te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen enz. 
op den n weg le klasse , en van bestrate 
goten enz. op den k ̂ -grooten weg le klasse , in 
2 perceelen. Aanw. 9 April . g pore. 1 ƒ:1000, perc. 2 / 2000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. liet vergrooten en 
vernieuwen der  school eu onderwijzerswoning aan den Schulpweg, 
aldaar: So. het vergrooten der  openbare school en het aanleggen van 
veranderingen aan de on der  wijzers woning te d recht, ouder  die 
gemeente; 8o. het maken en leveren van 181 schoolbanken. Aanw. 9 
April , voor  pore, l te 10. voor  perc 2 te 12 uren. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden van e Vier 
Noorder  kogge u. in het : lo. 'iet onderhoud van de straat-
wegen behoorende aan het ambacht, ter  lengte van 61,7.19 , van den 
dag der  goedkeuring tot l . '85: het gewoon onderhoud van de 
buitenwegen iu het ambacht; 80. bet vernieuwen van den duiker  door 
den Nieuweweg te Wogiuim en van den duiker  door  de kade bij  de 
Nollesluis, onder  Aardswoud. in 2 perceelen; 4o. de levering van de 
benoodigde houtwaren, ten dienste van liet ambacht, voor  het jaar'88; 
Bo. de levering van de benoodigde spijkers en ijzerwaren, ten dienste 
van het ambacht, ged. '83. . bij  de opzichters G. de Jleer, te 

k en A. r  Jz.. te . 
 te 2 uren, door  het gemeentehest.: het bouwen eener  school, 

overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., met de levering der 
materialen. . hij  J. , te ferp. Aanw. te 11 uren. 

 door  burg. en weth.: de levering van 25,000.000 . West-
faalsche gaskolen (aanbiedingen tot 15 April) . 

 te 11 uren, in de : lo. het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwon enz. te Arnhem en dat der  werken en ge-
bouwen van het fort bij  Westervoort; 2o. eene verving der  kazerne-
gebouwen enz. ti '  Arnhem. 

 te 1 uur, in het l de Commerce: het éénjarig on-
derhoud: lo. van de werken en gebouwen enz. te Vlissingen en te -
mekens; 2o. van de kazernegebouwen enz. te . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school met 4 lokalen, benevens de levering der  noodige meubelen. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek AC, het leveren van eiken-
houten dwarsliggers en van eikenhout voor  wissels en kruisingen, ter 
behoeve van het tweede spoor  tusschen Arnhem en Zutfen, in 4 perc; 
2o. Bestek , het leveren van stalen spooi-stavon, stalen lasclï- en 
eindplaten, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen veerringen, ten 
behoeve van het tweede spoor  tusschen Arnhem en Zutfen, in 3 perceelen. 

 door  de architecten J. P. F. van m &  \V. J. 
Vinjk : hot houwen van 2 woonhuizen in het Weteringplantsoen, aldaar. 

 tc 10 uren, in het d wachthuis: het éénjarig onder-
houd der  kazerne- en andere gebouwen en werken te Groningen. 

g ƒ .'1950. 
 te 11 uren, in het l : het éénjarig onder-

houd van de werken en gebouwen te Neuzen en te Ellewoutsdijk. 
 te 12 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van de aardebaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs-en eenige verdere werken tus-
schen de stations n en Enkhuizen van den spoorweg Zaanstreek— 

. . bij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 9 en 11 
April , te 11 uren. g j 712,300. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen 
van 8 gemeentescholen, aldaar. . bij  den architect . .1. . Ovink, 
te . 

O N C I , te 10 uren. in het gebouw op den Uilenburg: lo. het één-
jari g onderhoud van de kazen lege bon wen enz. en van de werken te 
's-Bosch: So. idem van de werken te Crevocoeur, aan de Jïlauwesluis 
en van Naeuw-St.-Andries. 

 te 12 uren, dooi- het best. van het Vondelpark, in het 

Paviljoen van het Vondelpark: het dempen van een gedeelte sloot in 
den Bimiendijksehe-Buitenvelderschen polder  in Nieuwer-Amstel, langs 
de Anna-Vondolstraat en vervolgens, en het maken van een riool naast 
en in deze sloot. . en aanw. door  den opzichter  van het park W. 
Egas. 12 April , te 1 uur. 

 te 3 uren: het verven der  boerenhuizing, in gebruik hij 
J. P. , te Tjuminarum . Biljetten inleveren bij . J. , 
te . 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan bét gebouw van het prov. best.: het maken van werken aan hoofd 

 op den oever  vóór Neuzen. Aanw. 12 en 14 April . g ƒ 2475. 
. te 10 uren, door  den eeistaauwezend ingenieur, op het 

bureau der  genie: lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwm 
enz. te Gorinchem. g ƒ 46l)0: 2o. idem van de werken te Gorin-
chem en forten henoorden Waal en . g ƒ5100; 3o, idem 
van de werken en van gebouwen te Woudrichem en te n en 
forten bezuiden Waal en . g ƒ 5200; 4o. idem der 
werken van het inundatiekanaal uit de Waal, beneden Tiel, naar  de 

. g ƒ 580; 5o. eene verving van een gedeelte der  werken 
en gebouwen te Woudrichem, te n en op het fort bij  den 
Uppelschedijk. g ƒ 1000. 

 te 12 uren, door  het miti'steri e van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het afsluiten door  ijzeren hekwerken 
van de plaats, waar  de vuurmonden ten dienste der  buitengewone 

e te Wagoningen en te Tiel zijn opgesteld. : 
perc. 1 ƒ 750, perc. 2 ƒ 500. 

 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 
gebouw tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van verschillende be-
noodigdhedon, in 24 perceelen. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: het sloepen eener  be-
staande school en het d aarterplaatse bouwen van eene tusschen school, 
waarboven gymnasium, met hijbehoorende selioohneubelen, gordijnen, 
kachels, enz. lui . bij  den bouwkundige Joh. J. van , te Utrecht. 
Aanw. 13 April , te 11 uren. 

 , door  den directeur  der  gasfabriek: lo. het leveren en stellen 
aan de gashoiiderkuip der  gemeente van een gashouder  met kuip van 
1U00 a 1200 BP: 2o. de levering, in 1883, van 1400 . Engelsche gas-
kolen. {Aanbiedingen voor  20 Apri l bij  den directeur.) 

 te 12 uren, door  den architect . Amesz Jr.. in het 
lokaal e Eensgezindheid: het bouwen van een kantoorgebouw, met 
annexe teekenzaal; een scheidingsmuur  met poort; 2 arbeiderswoonhuizen 
met 3e verdieping op een daarnaast staand perceel (waarin stal en 
koetshuis); 2 blokken, ieder  van 4 woonhuizen, en verdere werken; 
alles op een terrein, deel uitmakende van de werf e , aan de 
Groote-Wittonburgerstraat , T, 75—119. 

 te 12 uren, in e : het bouwen van een 
reinigingslokaal bij  de kazerne «Prinsenhof. g J k!300. 

 . te 1 uur, door  het best. der  waterkeering van de cala-
miteuse , - en Eendrachtpoïdei-s. bij  den 
secretaris-ontvanger: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van 
ile aarde-, kram-, rijs - en steenglooiingwerken aan de waterkeering 
dier  polders. 

 te 2 uren. door  de Goldeixch-Overijselsche -
Spoor  weg maatschappij, in de Sociëteit: het maken van de grond- en 
kunstwerken, het leggen van spoorbaan en wissels en bet verrichten 
van eenige andere werken, ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg 
Winterswijk—Neede. e 19.4 ) . op het bureau te Win-
terswijk , waar  de bilj . een uur voor  de besteding moeten zijn ingekomen. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een paar  nieuwe boven-
ebdeuren en van jalousiesehuiven in 2 paar  reservedeuren, ten dienste 
van het kanaal door  Voorne. Aanw. 16 April . g J 13,400. 

 te 12 uren, door  de gemeentehest. van Eindhoven en 
Strijp , op het raadhuis: het maken van een kunstweg van Eindhoven 
over  Strij p naar  Zeelst. . bij  den ingenieur  te Stratum. Aanw. 16 April . 

 te 10 uren, op het bureau der  genie : lo. het hei-stellen 
van bekleedingsinuren te Gorinchem. g ƒ 12,500; 2o. idem van 
beklecdingsinuren en van een vleugelniuur  van de oostbeer  te Woudri -
chem. g ƒ 3500. 

 te 10 uren, in het : het éénjarig 
onderhoud van de werken en kazernegebouwen enz. te Geertruideiiborg. 

 te 10 uren, in het contributiehuis van l en-Zoe-
: de gewone werken aan de zeeweringen voor  '83, in 

perceelen. Aanw. 20 April , te 9 uren. 
 te 12 uren, door  den ontvanger  der  registratie en domeinen, 

in het Café-Neuf: het ophoogen van gedeelten der  blokken 30, 33 en 37 
van het plan van uitleg van Breda, niet \erlegging en ophooging van 
daarlangs loopende wegen en afgraving van taluds der  Singelgraeht. 

. hij  den hoofdopzichter  P. van de Erve Jz.., aldaar. Aanw. 1'Jen 20 
April , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van zuileiibazalt-steenglooiing tegen het buitenbeloop van den 

m langs den rechteroever  der , tusschen tie 
kiiometerraaieu 111 en 112, onder  de gemeente Sliedreclit. Aanw. 18 
April . g ƒ 15,0G0. 

 te 11 uren, in de sluiswachterswoning: het verrichten van 
eenige hei-stellingen en vernieuwingen aan de massale zeesluis, aldaar, 
met hijbehoorende werken, alsmede het éénjarig onjerhoud, . bij 
den opzichter  Jongsma, te Staveren. Aanw. 23 April , te 11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
gemeenteschool, met aanbouw van een lokaal, gang met privaten, enz. 

. hij  den architect Alk N ij  land, te Utrecht. Aanw. 18 en 25 April , 
te 10 uren. 

 'savonds 8 uren, door  de commissie voor  de gemeente-
gasfabriek en waterleiding, op het raadhuis: de levering van 4,800,000 

. e gaskolen. 

E . 

P 

. 
Angerloo. 27 : a. het amoveeren der 

bestaande- en het terplaatse bouwen eener 
nieuwe pastorie, catechiseerkamer, schuttingen 
en rasterwerk e.a.j 

b. eene belangrijke herstelling en vernieuwing 
aan de . kerk aldaar. 

: perc. a f 8676 b f 1500: 
pastorie ca. kerk 

Ci.  Ontstcin, , ƒ 10,923 ƒ 1865 
li . Gerritsen. Elden, 9,229 
(i. J. . , Angerloo, 8,99» 
E. . v. , Velp, 8,824 

2039 
1410 
1650 
1329.50 

2o. het tweejarig onderhoud der  werken langs 
het kanaal van het liergumermeer  tot de Frie-
sehc sluis; ingek. 8 hilj. , als: 

. v. d. , Buitenpost, 
O. , . 
A. .1 Nicolai. idem 
C. , , 
S. Erich. , 
S. , idem 
J.  Bos, Twijzel, 

. , . 
J. Bakker, idem 

g 
So dc aanleg van een kunstweg langs den 

het ; ingekomen 7 

1350 
1673 

. . Joliiik j , 8,574 
. Enk laar, , 8.247 
. , idem 8,022 

J, Steinvoort, idem 7,997 
J. Bruil . Angerloo, 7,924 

. Stoltenborgh, , . . 
gegund: perc. a aan J. Bruil , perc. b aan k 

 , 28 : het afbreken van cene 
behuizing met schuur  en daarvoor  in de plaats 
bouwen ran twee schuren, eene met bovenwoning, 
alles aan het Botcrdicp tc Groningen, oudei 
beheer  van de architecten . &  11. : 
ingek. 5 hilj. , als: 

. n cn B. 
Wagenaar, te Groningen. 

J. de Vries, > idem 
J. , » idem 
A. Steondam, » idem 
B. , » Zuidhorn. 
gegund. 

. 29 : het maken van 
eene wasch-, bad- en bleckinrichtin g voor  P. J. 
Asselbergs Cz.; ingek. 5 hilj. , al 

/ 4898 
» 4785 
» 4581 
 4548 

» 3985 

, 31 : het bouwen eener  school 
voor  144 leerlingen; ingek. 8 bilj. , als 

le perc. 2e perc 
ƒ 7 7 95 

f 1298 
1297 7450 
1148 
1128 7374 
1125 7125 

6823 
1195 6798 
963 6828 

1250 7500 

afsluitdij k 
hilj. . als: 
P. . , 
J. Veltkainp, 
.1. A. . 
G. , 
J. . 
G. T. l'raamstra, Veen-
wouden cn J. Bakker. » . 

veorloopig gegund. 
g 

 30 : het 

tc Groningen, ƒ 11,184 
» Bedum, » 10,978 
» ,  10,966 
» , » 10,925 
» . >> 10,719 

. , te VVestkapêlie, 
. . » Zuidzande, 

J. Bogaard, » Aardenburg, 
J. , » Sluis, 
J. C. Evers, » idem 
A. , » Groede, 
A. , » Nieuwvliet, 
A. v. , » Schoondijkc, 

 2 April : het ophouwen der  gas-
meterfabriek te , onder  beheer  van den 
architect E. G. A. , te ; ingek. 
10 hilj. , als: 

ƒ 34,600 
> 34,000 
» 33,500 
» 33.350 
.» 33,195 
i 32,902 
» 32,960 
> 32.694 

X. . 
.1. Aljcs &  A. Barto. 
Joh. de , 
.1. , 

. v. d. , 
C. .1. Schotel, 
.1. v. Shusdam, 
. . , 

. W, dc Wit , 
» 10,111 ! A. Brandt, 

 2 April : het leggen van een kunst-
ƒ 11,300 weg in de gemeente , ter lengte 
» onder- ' van 824 ; minste inschr. was P. . , 

te , 10.677 
n idem 9,618 

9.397 » idem i 
9,618 
9.397 

« idem 9,383 
9,092 » idem 
9,383 
9,092 

» idem 8,689 
n idem 8,500 
» idem 8,195 
i idem 7.903 
» idem 7,888 

l.nnd vin ceiii.'e werken hij  de (hide-lloeve, ' tc Groningen, voor  J *>80. n a s m 

was C Bolier  C; 

tc Bergen-op-Zoom. ƒ 9284 
"  idem  8900 
» idem > 8655 
„  idem » 8335 
» Breda, » 7800 

 . 29 : het vertimmeren van 
het schoolgebouw voor  voorbereidend lager  onder-
wijs, te Oldehoorn: ingek. 7 hilj. , al 

. . Gorron, 
J. J. , 

. A. V. , 
C. Bustiaausen, 

C. Bom. 

i te Bruinisse. voor  ƒ4199. 
 30 : de levering van -yr. 

59.000 stuks greskcien, zoogenaamde oblongs;  v - , 
minste inschr. was n des t'arrièresd e Gres. ! G. . v. , » idem 
tc Brussel, voor  ƒ 59.90 per  1000 stuks. ; J. . » idem 

 . 81 : het aanleg- | «  V<««lenda« Az.. . , 
gen van ccn klinkerstr.iatwe g van n «Ju»! ' » Amsterdam 
Zwecloo en van Nnordsleen naar  Erin , lang 
13,779 : gegund aan Arnt z &  Tcrwindt . voor 
ƒ 109,341. 

 81 : het bouwen eener  school 

G. "v . d. Werf, "te . 
. G. . » Terband, 

T. T. . » Oldehoorn. 
T. T. Bijlama, > idem 
B. A. Bouma. » Akkrum , 
G. G. Schaafsma. » Terkaple. 

. de , » Oldehoorn, 
. 29 : het verhoogen en ver-

zwaren van een zecdijkvak ter  lengte van 1900 
, van de r  tot Spokershek: ingek. 7 

bilj. . als: 
te , 

 Oudemirdum 

ƒ 3949 
» 3298 
» 3248 
» 8192 
» 3140 
» 2918 

2678 

ingek. 8 bilj. . als 

. n en . 
Peutekom. 

VV. Amhagtsheer 
. . r 

te Amsterdam, J 229.000 
» 195,000 
, 193.700 
» 193.000 
» 190,000 

idem 
idem 

i Sliedreclit. 

» 189.300 
» 186.000 

178,500 
;i t  lu-i i m i . n m-r  'in.'  Bestek'no. 16 (1883), het bouwen van 

voor  144 leerlingen, met bijlevering van de slachthuizen cn stallen voor  rundvee voor  de 
schoohneuhclen, onder  beheer  van den architect Algemeene Slachtplaats in de : ingek. 
'. .  kil i uit- Q | , i |t -tic. 

' '" - ' te Amsterdam. ƒ 435,000 
, idem » 430,430 
 idem » 429,600 

» Waddinksvoen. » 425.300 

j . . van Waning; ingek. 14 hilj. , al 

ƒ 60,000 
66.600 

64.767 
52,980 
51,870 
51;860 
51,643 

E* de Boer. 
A. S'hnls. 
1. v. d. Wal, s 

en W. Tjalma, » Oosterzee, 
E. B. , t Bolsward, 
J. X. . * Groningen. 
W. dc Jong, "  idem 
J. A. v. d. Straaten, « Bergambacht, 
gegund. 

 29 : het houwen van een 
schoollokaal, met verbouwing der  onderwijzers-
woning, aan den . onder  beheer  van 
den architect G. de ; ingek. 20 bilj. , als-
l i . v. , 1  ' "
S. den , 
Joh. v. Tichelen. 
A. v. , 
A. , 
Clir . v. d. Burgh, 
Teh. , 
Joh. v. Beveren, 
J. , 
A. de Jong, 
N. . 
G. de , 
C. , 

. Coininesaris, 
B. v. Verre, 

, 
Jac. Siherius. 
3. v. Eek, 
P. Vroon, 
Chr. , 

. , i' 

. X. . 
. Gestaan, 
. , 
. . 

W. G. . 
C. Carlicr . 
T. . 
J. Sproij, 
A. . 
C. v. d. Oever, 
C. t ft Co.. 
G. de Best. 

. Stuiver, 
nog niet gegund 

, ƒ 23,888 j  c. r las, 

te Steenbergen, / 11,200 
11.000 
10,990 
10,200 
9.999.90 
9,548 
9,536 
9,600 
9,470 
9,400 
9,358 
9,350 
9,200 
9,199 
9,190 
9,084.84 
9,084 
8.900 
8,677 
8,390 

. 23,524 j gibr . v. ïjorkum , 
» Oiidshoorn, » 22.100 j  j . r 
» . > 21,888 | p' Verbrugge 
» k a . » 19,999 ; \\rn[ Q (ïuncsi 
» Wassi'iiaar. » 19,950 &  Co 
* .  19,900 j | A . J. Taverne. 
* idem » 19,719 p, . Ozinga. 
» . » 19,622 j | |, n 
» Wateringen. » 19.100 ' Vlasman, 
» k a/Z.. » 18.999 go. k no. 
» idem » 18,350 eenige straten tr 
* idem )> 18,290 khj  a | S i 

l.ekkerkerk. » 18.205 , 
. C. , 

 31 : het vernieuwen P. Brugman, 
van de walboschoeiing langs de haven van de 1 . Peutekom, 

 tatervaart, voor  baron Van , onder! G. . v. , 
beheer  van den architect . de Goed ; ingek. 14 i . P. Cornelissen 
bilj. , als: AU,* aan de n 

. Oosterbaan, 

» , » 422,800 
» 's-llage, » 4U8.736 
» Amsterdam. , 404.400 
, . » 398,800 
» Amsterdam, » 380
 (1883). het rioleeren van 

Amsterdam: ingekomen 6 

idem 
n , » 
» Steenbergen,» 
i idem » 
> , » 
» idem » 
 idem » 

» Steenbergen. » 
t idem , 
w , » 
» Steenbergen, » 
, idem o 
» , » 
» Noordgouwo, » 
» Steenbergen, >i 
» idem
» , » 
* idem
» Steenbergen, t 

 30 : lo. het driejari g 
Onderhond der  werken langs het e ; 
ingek. 7 hilj. , als: 
V. J. Joustra, te , 

. . Sterk, » Oudeinirdnm 
1. . Boon, » Staveren, 
S. T. de Vries, » idem 
. G. de Vries, » Schorl, 

P. J. de , » Staveren, 
C. . Visser, » idem 

g 

J.  Poutsina. 
Y. J. Winters 
.1. 

. 
A 
. 

G 

A. v. d. Sluis. 
A. v. d. Veen. 
T. v. d. Veen. 
.1. , 
de . 

_ Schiere, 
. . v. Wecmen. 

S. Bijlsma, 
J. . Eppinga. 
O. . . 
J. J. Bnuiiia, 

te Gorrcdijk . 
, Terwispel. 
» Gorredijk . 
» idem 
» Terwispel. 
» idem 
» Ure terp, 
» Bcetsterzwaag, 
i. , 
» idem 
» Bcetsterzwaag. 

. 
'i . 
» . 

te Amsterdam, /'  46,535 
» idem » 43.300 

idem » 41,990 
» idem » 41,446 
» idem » 38,600 

, ,, idem » 37,449 
Alies aan de minste inschr. gegund. 

/ 4168  2 April : de verbouwing der 
 3423  openbare school, onder  beheer  van den architect 

3394' . Geijsbeek ; ingek. 9 bilj. . als: 
tc . 
» ilien, 
 Opheusden. 

li idem 
» Arnhem, 
. Tiel, 
» Ochten, 
> Xijinegen, 

'idem 

ƒ 1512 
» 1467 
» 1462 
» 1461 
. 1445 
» 1398 
» 1344 
» 1650 

Een iiischrijvingsbilje t te laat ingekomen. 
g ƒ 3000 ! . Verhoeven 

 31 : de levering van 2200 i C. de Groot, 
stuks gegoten-ijzeren socketiiij|ien, lang met \V. Zegboer, 
inbegrip van de socket 2.85  zwaar  i 73 11' . dc Bakker, 
per  meter, ten behoeve van de stedelijke gas- J A. , 
fabriek; minste inschr. waren li . S. Stokvis ft . . 
Zonen. te , voor  ƒ 27.398. j 11. Wevels, 

 31 : lo. het amoveeren van een i . Sjerp, 
gashouder: ingeschr. door . Prins, voor  ƒ 220. j J. Sjerp 

2o het houwen van een /uiverhuis en de | . s 
levering van toestellen; ingek. 4 bilj. . als: 
A. . , ' f 9000 

. A. Schretlen &  Co., . » 8750 

. J. Enthoven &  Co., , » 8580 
Engelinauii ft Van Stirurn , , >» 7489 

3o. het uitvoeren van bijkomende werken; 
ingek. 5 bilj. . als: 

te Sneek. 
» idem 

i 
» Sneek, 

Terhorne 

>> 3298 r 
"  3225 , 
» 3180 J. v. d. , 
» 3149 W. v. d. Bosch, 
» 2976 , 
» 2936 i J. de Weger, 
 2875 : v Eldik , 
» 2870  Grundjean. 
. 2783 j v. Ewijk . 
 2769;  3 April : het maken van de 
> 2645 i hazaltkade langs het noordelijk gedeelte van de 

haven te : ingek.  bilj. . 

/  5345 
 4980 

» 5300 
» 4587 
» 4550 
n 4544 
 4498 

» 4398 
 4347 

te Prinsenhage, ƒ 13,282 
. . 
» Zevenbergen. 
» . 
n Zevenbergen. 
, Breda, 
» idem 
» Willemstad, 
» . 
» Etten. 
» . 

13.244 
13,160 
12.834 
12.566 
12.387 
12.222 
10.765 
10.660 
9.576 
9.491 

. Prins, 
. , 
. S. Schiere, 

X P. , 
. J. v. d. Schaaf. 
lie beslissing is aangehouden. 

C. v. Berken, 
 3 April : de levering van 1300 . 

- . messingplaat, dik 0.0023 ; minsle inschr. waren 
» 8580 |S. A. Vies ft Zonen, te , a / 77.99 

per  loo . 
 3 April : bet verbouwen van een 

perceel in de , onder  beheer  van den 
architect A. . ; ingekomen 4 hilj. , als: 

. v. d. Sand, te Arnhem, ƒ 8684 
B , » idem '» 7960 

. . 8. Bruigom. » idem « 7400 
4733 G. Pithof. » idem «68:13 

 gegund. 

ƒ 5348 
» 5200 
» 5148 
 4779 

http://Mekshleru.il
file:///erlegging


E . 

, 3 April : hot verbeteren van hot 
militai r  hospitaal te ; gegund aan 
Gebr. , te Arnhem, voor  ƒ 58,600. 

 3 April : het amoveeren van 
perceel no. 26 aan net n en het daarter-
plautse bouwen van een woonhuis, benevens het 
verrichten van eenige werken aan het belendende 
perceel no. 24, onder  beheer  van den architect 

 Bijvoets Gz.; ingek. 16 bilj. , als: 
P. kampman &  J. v. 

te Amsterdam, ƒ 28,044 
idem » 27,900 

, 
Gebr. v. Berkum, 
J. , 

. C. , 
A. J. v. , 
P. . , 
B. P. Wijsman en . 

v. Stuiven berg, 
Gebr. A. . , 

idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

,500 
» 27.200 
» 27.100 
» 26,900 

. 25,060 
» 24,400 
> 24,115 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

> 23.900 
 23,865 

l 23,800 
> 23,700 
 23.000 
22,005.50 
22,000 

het n van 

ƒ 8Ü90 
» 5770 
»> 5750 
» 5610 
» 5505 

J. k horn, 
G. . Brouwer  eu . 

, » 
. , » 

W. 11. Struijs, » 
B. de Bruin . » 
Jac. Poot, » 
Prenzler, » 
Firm a r  &  Vree,» 
gegund. 

, 4 April , m, mouwen van 
eenige gedeelten kaaimuur  in de huitenstad met 
bijbehoorende houten fundeeringen, grond- en 
straatwerken: ingekomen 5 bilj. . als: 

. J. l'lenberg, te m 
P. A. A. v. . >. idem 
P. (i. Winters. * . 

. , » , 
A. Jansen Smit,  idem 

, 4 April : lo. het maken van een 
kanaal aan hot benedeneind van g met 
wederzijdsehe dijken, voor  de grondberging op 
de : ingek. 2 bilj. , als: 

. C. de Jong , te Sliedrecht, /'  88.700 
. s , > idem » 78,480 
2o. het wegruimen van een in de Bencden-

e ge/onkeu zandbak; ingek. 4 hilj. , als: 
W. v. d. ben, te Papondrecht, f 2725 

. v. , » , » 1275 
P. , » idem » 1100 
A. v. d. Tak, » Goedereede, » 949 

la, het inkepen van eiken dwarsliggors, het 
inkepen eu bereiden met chloorzink van grenen 
dvvaisliggei-s en de levering van chloorzink; 
ingek. 5 hilj. , als: 
Van der e &  Gips, , 
J. . v. , Bokstel, 
A. J. Schultze, , 

r  ft Co., , 
J. J. v. d. n Pz., Bokstel, 

v\ lllenmoord . 4 April : het bouwen van een 
lalioratoriu m in bet fort Oostuever  bij ; 
ingek. 19 bilj. , als: 

P. Spruit, 

/' 29,487 
 29,125 

» 29,098 
» 29,000 
» 27,800 

A. , 
. , 

A. Vos , 
P. Zautman, 

e Waard &  Wijken , 
P. Verheij, 
Peters &  Stcijaart, 

. de Vries, 
A . Bids, 
J. Th. , 
Gebr. Benin, 
P. . 
.1. , 
J. Giltjes, 
J. F. Philips, 
A. Graaf, 
G. , 
Gebr. , 

ƒ 8025 
» 6950 
» 6900 
» 6337 
» 6300 
« 6300 
» 6248 
» 6200 
» 6156 
» 6130 
» 6100 
» 6000 
» 6000 
» 6000 
» 5980 
» 5870 
» 5800 
» 5799 
> 5778 

, 4 April : eenige herstellingen aan 
de kerk en toren en het maken van nieuw 
ameublement; ingek. 7 bilj. , als: 
C. S. Schière, te . 

 Bootsnia, » FVanoker, 
J. Nijdain , » idem 
J. , » llarlingen, 
G. Strak, » idem 
P. du Bois, » Fiuneker, 
F'. Briiinsiua ,  Aehluin, i . t: 

, 5 April : bet leveren van stortsteen 
en het n der o zeewering; 
minste insehr. was W. Goedkoop l)z., te

 voor  ƒ 9997. 
 5 April : de levering aan het 

departement van e van: lo. 150,000 . 
Noonlscho hennep; minste insehr. was J. Fon-
tein, te , vooi ƒ43.83 per  100 . 

2o. 15,000 . e hennep; minste 
insehr. waren Wed. Cool &  Zoon, te , 
voor  ƒ 48.02 par  100 . 

/ 5665 
» 4900 
» 4076 
» 4780 
» 4666 
» 4617 

4542 

Nijmegen, 5 April : het afbreken en opbou-
wen van een pakhuis met woning, aan de 
Waalkade, voor  J. , aldaar, onder  beheer 
van den bouwkundige J. s Jr. ; ingek. 2 
bilj. , als: 
G. , te Arnhem, ƒ 7560 

. W. v. d. Waarden, n Nijmegen, » 6742 
niet gegund. 

. 5 April : de bouw van een kapel 
met sacristie en bergplaats op de begraafplaats 
aldaar, volgens de plans van den architect J. J. 
van r te 's-Prinsenhage; ingekomen 8 
bilj. , als: 

. Suijkerbuijk , , ƒ 20,773 
G. Nelemans en C A. Verhoeven, Nispen, » 18,600 
,1. v. d. , ,  15.995 
Th. . Breda, » 14,487 
A. Année, . » 14,470 
A. v. , idem n 14,220 
P. Stevens, idem » 13,780 
Arn . v. , Zevenbergen, » 13,187 
gegund. 

Osrh. 5 April : bet bouwen van een gebouw 
voor  koelmachine en verdere werken, voor r 
van , onder  beheer  van den architect 
J. de ; gegund aan . . , te Csch 
voor  ƒ 7400. 

 5 April : het verbouwen en 
| vergrooten der  gemeenteschool, met bijlevering 
van alle daartoe henoodigde materialen 
arbcidslooncn; ingek. 12 bilj. , als: 
('. Westmaas, te Oud-Vosmeer, ƒ 14.949 
Jb. v. , » idem  14.935 
A. v. n » , » 14.649 

. v. Splunter „  t idem  14.500 
» Poortvliet, » 14,500 
» . . 14,301 
 idem » 14,300 

o Poortvliet, » 14,300 
» St-Annaland, » 14,090 
» idem  14.050 

, > 13,939 
t Noordgouwe, » 12,549 

. v. Zalthoinmel, 
Ar v v. Besooijen, 
J. . , 

l\S2f« 
Abr . Soeters, 
Joh. de Jonge, 
B. v. Verre, 
gegund. 

D E O P M E E K E E 
van G 14  1883. 

 tc 10 , door  tiet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van bestratingen enz. 
op den n weg le klasse , en van bestrate 
pit.'i i enz. op den n weg le klasse t , in 
2 perceelen. g pere. 1 ƒ .'1000, pere. 2 ƒ 2000. 

 , tc 10 uren. door  het best. van het waterschap o Oude 
, in hot gemeentehuis: het maken van een gebouw voor  een 

stoomgemaal met ketelbemetseling. schoorsteen, enz,, op een terrein, 
waar  thans de windmolen staat. 

 te 12 uren. door  het gemeen te best.: hnt^verrichte n van 
diepwerken in de stadsgrachten. 

 te 12 uren, door . C. V. J. Trip , in het café van P. de 
Vries: het houwen van eene heerenhuizing met toebohooren op een 
onbebouwd terrein, aldaar. Biljetten in/enden  11 uren, bij 

. Trip . 
 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het vergrooten en 

vernieuwen dei"  school en onder  wijzers woning aan den Schulpweg, 
aldaar; 2o. het vergi-ooten dei'  o[tonhare school en het aanleggen van 
veranderingen aan de onderwijzerswitning te , onder  die 
gemeente; lo. het maken en leveren van 181 schoolbanken. 

 , te 12 uren, door  dijkgraa f en heemraden van e Vier 
Noon r  koggeu. in het : lo. het onderhoud van de straat-
wogen behoorende aan het ambacht, ter  lengte van 61,730 , van den 
dag der  goedkeuring tot .11 . "85; het gewoon onderhoud van de 
buitenwegen in het ambacht; 3o. het vernieuwen van den duiker  door 
den Nieuweweg te Wngnum en van den duiker  door  de kade bij  de 
Nollesluis, onder  Aardswoud. in 2 perceelen; 4o.de levering van de 
henoodigde houtwaren, ten dienste van het ambacht, voor  het jaar'83; 
5o. de levering van de lienoodigde spijkers en ijzerwaren, ten dienste 
van het ambacht, geil. '83. 

 , te 12 uren. door  het gemeentehest.: lo. het bouwen van 
cenc school met onderwijzerswoiiing en aanhoorigheden op het gehucht 

; 2o. idem van eene school en eenige veranderingen aan de 
onder  wijzers woning op het gehucht Straten; So, het leveren en stellen 
van schoolmen helen. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: het verlengen en bestraten 
van de straat langs de zuidoostzijde van de watering aan het einde der 

- en . 
 te 2 uren, door  hotgeinoontebest.: herbouwen eener  school, 

overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., met de levering der 
materialen . bij  J. , te . Aanw. te 11 uren. 

, 'saviinds 0 uren, door  het polderbest.: bi. het leveren 
van p.  300 3 gewasschen grint ; 2o. het vegen der  waterleidingen. 

 door  burg. en weth.: de levering van 25,000.000 . West-
faalschc gaskolen (aanbiedingen tot 15 April) . 

t , te 10 uren, in de sociëteit Amicitia : lo. het éénjarig 
onticrhoud van de kazernegebouwen enz. aldaar, g ƒ 8300 ; 2o. 
idem van de werken in de Grebbelinie en de linie in de Nedor-Betuwe. 

g ƒ 3450 ; 3o. eene verving van kazemegebouwen enz., aldaar. 
g ƒ 750. 

 te 10 uren, in het koffiehuis van . Schaap: het één-
jari g onderhoud der  kazernege hou wen enz., aldaar. g f 3800. 

 te 11 uren, in net Wapen van Amsterdam: lo. het één-
jari g onderhoud van de werken eu gehouwen; 2o. eene verving van de 
gebouwen en werken, te lleusden. 

 te 11 uren, in de : lo. het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz. te Arnhem ea dat der  werken en ge-
bouwen van het fort bij  Westervoort; 2o. eene verving der  kazerne-
gebouwen enz. te Arnhem. 

. te 1 uur, iu het l de Commerce: het éénjarig on-
derhoud: lo. van de werken en gebouwen enz. te Vlissingen en te -
mekeiis; 2o. van de kazernegebouwen enz. te . 

 te 1 uur, door  het gemeentehest.: het bouwen van eene 
brug over  de Broowertloot 

 te 2 uren. door  Jhr. . A. Clifford , hij  J. t hoorn \ de 
aanleg van een oesterput op gronden van het waterschap Breede-
Watering-bewesten-lerseke. 

 te l 1 / , uren, door  dijkgraaf en hoogheem raden van den 
l.ekdijk-Benedeudams en van den . in liet : lo. het 
verrichten van verschillende aardewerken aan den , 
in 3 perceelen. g resp.: ƒ 2 5 0 0, f 10,500, ƒ 15,750; 2o. het her-
stellen van de stormschade aan het buitoiitahnl van den dijk , in den 
afgeloojien winter, in 2 pere; 3o. de levering van grint ; 4o. het vervoer 
van die grint . 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het houwen van eene 
school met 4 lokalen, benevens de levering der  noodige meubelen. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot exjil. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek AC, het leveren van eiken-
houten dwai-sliggers en van eikenhout voor  wissels en kruisingen, ter 
behbOVe van het tweede spoor  tussrhen Arnhem en Zutfen, in 4 pere; 
2o. Bestek , het leveren van stalen spoontaven, stalen lasch- en 
eindpiaton, ijzeren haak- en schroefbouten en stalen voetringen, ten 
behoeve van liet tweede spoor  tusschen Arnhem en Zutfen, in 3 jierceelon. 

 door  de architecten J. P. . van m &  W. J. 
Vuijk : het bouwen van 2 woonhuizen in het Weteriiigplautsuen, aldaar. 

 bij  S. J. de Vries: het hoofdzakelijk afbreken en weder-
opbouwen van eene schuur. 

 . te 10 uren, in het d wachthuis: het éénjarig onder-
bond der  kazerne- en andere gebouwen en werken te Groningen. 

g ƒ 3950. 
 te 10 uren, op het bureau der  genie: lo. het éénjarig 

onderhoud van de kazeniegebouwen enz., aldaar; 2o. idem van de 
werken, aldaar; 3o. eene verving van kazeniegebouwen enz., aldaar. 

 te 10 uren, iu e e Tuin : het éénjarig onderhoud 
lo. der  kazernegebouwen oi.z., aldaar; 2o. der  werken op de legerplaats: 

bij . 
 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 

wegruimen van een in de , ouder , gezonken vaartuig. 
 te 11 uren, door  het gemeen te best. van Voorst: lo. eenige 

metsel-, timmer-, verf- en sniidswerkeii; 2o. de levering van u8 twee-
persooiis schoolbanken. 

 te 11 uren, in het l : het éénjarig onder-
houd van de werken en gebouwen te Neuzen en te . 

, te 11 uren. in het Waterschapshuis: het amoveeren 
van 3 landhruggen over  de omgraving om Obergum en daarvoor  in de 
plaats bouwen van 3 vaste bruggen. . bij  den deskundige . Wind, 
te Onderdendam. 

 te 12 uren. door  dijkgraaf en hoogheemraden van , 
in het Gemeenlandshuis: de levering van: lo. verschillende houtwaren, 
in 10 pere.; 2o. dijks- en wegmaterialen en telegraaf palen, in 7 pere. 

 te 12 uren. dooi het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: liet maken van de aarilehaan, de kunst-
werken, den bovenbouw, de overgangs-en eenige verdere werken tus-
schen de stations n en n van den spoorweg Zaanstreek— 
Enkhuizen. . bij  den eerstaanwezend ingenieur. g ƒ 712,300. 

i , te 12 uren. door  burg. en weth.: het verbouwen 
van 3 gemeentescholen, aldaar. . bij  den architect . J. . Ovink, 
te . 

f.nuda. te 1 uur, door  het gomeentobest.: de levering van: lo. 
10,000 o straatkeien: 2o. 30.000 Veehtschostraatklinkers(Vecht-

| vortn^ : 3o. 50,000 idem (Waalvorm): 40. S0.000 blauwe Usolstraat-
klinkcis . 

 bij  den kastelein . : het afbreken eu weder-
opbouwen van een burgerwoonbuis, aldaar. Aanw. lf> April , te 10 uren 

 . te 10 uren. in het gebouw op den Uilenburg; lo. het één-
jari g onderhoud van de kazeniegebouwen enz. en van de werken te 
s-Bosch; 2o. idem van de werken te Crevecoeur, aan de Blauwesluis 
en van Nieuw-St.-Andries. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine, aan het 
directiegebouw: de levering van verschillende benoodigdlieden, in 52 
perceelen. 

 te 12 uren. door  het gemeentebest.: het houwen van een 
post-en-telegraafkantoor  met directeurswoning, op een terrein nabij  het 
raadhuis der  gemeente e lofa rends veen. 

 te 12 uren, door  het best. van hot Vondelpark, in het 
 Paviljoen van het Vondelpark; het demi  n van een gedeelte sloot in 
den Bimieiidijksche-Buitenveldeischeii polder  in Nienwei-Amstel. langs 
de Anna-Vondelstraat en vervolgens, en het maken van ecu riool naast 
en in deze sloot. 

 te 12 uren, aan den Burg: het henoodigde timmerwerk, 
lood-, zinkwerk, en glas- en verfwerk van 5 burgerwoonhuizeii en 14 
arbeiderswoningen. . bij  den architect W. F. van der , 
aldaar. 

 te 123 t uren. door  burg. en weth.: lo. het leggen van 
blusleidingen en zinkputten in- en het maken van bestratingswerken 
op het terrein om het gymnasium en den schouwburg; 2o. het leggen 
van eene afstrooiiiingsbuis, ten behoeve van de bad-en-zweminrichting. 

 te 3 uren: het verven tier  hoeren huizing, in gebruik bij 
J. P. , te Tjummarum . Biljetten inleveren bij . .1. , 
te . 

 tc 10 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken aan hoofd 

 op den oever  vóór Neuzen. g ƒ 2475. 
Boei . te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, opliet 

bureau der  genie: lo. het éénjarig onderhoud van de kazernegebouwen 
enz. te Gorinchem. g / 4(ïn0; 2o. idem van de werken te Gorin-
chem en forten benoorden Waal en . g ƒ5100; So. idem 
van de werken en van gebouwen te Woudrichem en te l.oevestein eu 
forten n Waal en . g f 5200; 4*». idem der 
werken van het inundatiekanaal uit de Waal. beneden Tiel naar  de 
lange. g f 580 ; 5o. eene verving van een gedeelte der  werken 
en gebouwen te Wou drie hein, te n en op het fort bij  den 
Uppelsehedijk. g ƒ 1000. 

l.imii a te 11 uren, m : hut uitbreiden van het hospitaal 
te Schoonhoven. Aanw. 16 April , te 11 uren. g ƒ 10,'  00. 

) 
 . te 11 uren. op hel bureau der  genie; lo. het éénjarig 

onderhoud van de kazeniogelx.uwen enz,, te ; 2o. eene verving 
van kazeniegebouwen. aldaar. 

 (O.), te 12 uren, namens de e gemeente, in 
het Beursgebouw: het verlmuwen van haai'  kerkgebouw, lui . bij  den 
architect .!. , aldaar. Aanw. te 0 uren. 

 te 12 uren, door  het miiésterie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het afsluiten door  ijzeren hekwerken 
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van do pkiats, waar  do vuurmonden ton dienste der  buitengewone 
rivicrcorrcsjiondonti c te Wageningon en te Tiel zijn opgesteld. : 
perc. 1 ƒ 750.  2 / 500. 

 te 1 uur, door  watergraaf en heemraden van de , 
Beken en aankleve van dien, in Amicitia : het op-de-diepte-hrengen van 
reeds verdiepte gedeelten der  lam terse , - en 

s ter  heek en den buitensingel van Amersfoort, in 5 perc. 
 te 1 uur, door  burg. en weth.: het houwen van eene 

school met woning, aan het Comvenburghseilaiid. . aan het Timmer-
huis. Aanw. 17 April , te 11 uren. 

 te  uur, door  het ministerie van koloniën, in het 
gebouw tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende be-
noodigdhedon. in 24 perceelen. 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: het slonpen eener  be-
staande school en het daartorplaalsc bouwen van eene tusschenschoo), 
waarboven gymnasium, met bij  behoorende schoolmeubelen, gordijnen, 
kachels, enz. . bij  deu bouwkundige Joh. .1. van , te Utrecht. 

 , door  den directeur  der  gaslabriek: lo. het leveren en stellen 
aan de gasbouderkuip der  gemeente van een gashouder  niet kuip van 
1000 a 1200 : Sa de levering, in ÏSS-'Ï. van 1400 . e gas-
kolen. (Aanbiedingen voor  20 Apri l bij  den directeur.) 

. O' 8 uren, op het bureau der  genie: lo. bet éénjarig 
onderhoud van de kazernegebouwen enz. te ; 2o.  verving 
van kazernegebouwen enz., aldaar. 

 te 11 ui en, iu de Noriiiaalschictscliool: het inrichten van 
een parkeerterrein der  bereden artilleri e ca. te 's-llage, met daarmee 
in-verhand-staande werken. g  12.00'). 

Z w o l l e , te 11 uren, iu de Xieiiwe-Stadslierherg: het verhouwen en 
restaureeren van den huize . aan de . . hij  deu 
architect S. .1. . Triester t , aldaar. Aanw. 16 April , te 3 uren. 

 te 12 uren. door  den architect . Amesz Jr.. in bet 
lokaal e : het bouwen van een kantoorgebouw, met 
annexe teekenzaal; een sclicidingsniuur  inet poort: 2 arboidersvvoonhuizen 
met 3e verdieping op een daarnaast staand perceel (waarin stal en 
koetshuis): 2 blokken, ieder  van 4 woonhuizen, en verdere werken; 
alles op een terrein, deel uitmakende vau de werf e (toot, aan dc 
Groote-Witt en burgerstraat, T, 75—110. 

, te 12 uren. iu e : het houwen vau een 
reinigingslokaal bij  de kazerne Prinsenhof te . inl . bij 
den opzichter  van fortificatiën , aldaar. g J 2300. 

Venhui, te 12 uren, op het bureau der  genie: het éénjarig onder-
houd van de kazernegebouwen enz., aldaar. 

 te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. het uitnemen en 
wegruimen der  halsteenhestrating en weder  bestraten met klinker s 
langs het Zuideinde der  gemeente, ter  lengte van 108 ; 2o. het. 
maken vau eene houten wal beschoeiing, lang 232 . . bij  deu 
gemeentearchitect  Bogtstra. 

 . te ! uur. door  het best. der  waterkeering van de cala-
mi tense , - en Eendracht . bij  den 
secretaris-ontvanger: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud van 
de aarde-, kram-, rijs - en steenglooiing werken aan de waterkeering 
dier  |»olders, 

 te 12'  z uren. iu het l des : het éénjarig 
onderhoud der  kazernegebouwen enz. te . g / 5300. 

 ten raadhuize: de levering vau 200 stère grove, gehorde 
riviergrint . 

 te 2 uren, door  de (ieldersch-Overijstdstdie -
, iu de Sociëteit; het maken van de grond- en 

kunstwerken, het leggen van sjioorhaaii en wissels en het verrichten 
van eenige andere werken, ten behoeve van het gedeelte locaal spoor  weg 
Winterswijk—Xeede. e l .4 ) lui . op het bureau te Win-
terswijk , waar  de bilj . één uur  voor  de besteding *ten zijn ingekomen. 

. te 3 uren. door  burg. en weth.: lo. het vei anderen en 
vergrooten van het gemeentehuis; 2o. het leveren van 18,000getrokken 
Waalstraatklinkers: 3o. het maken van een regenbak aan de school te 

. . bij  den gemeentearchitect A. le Clerc |. aldaar. Aanw. 
te 10 uren. 

 te 4 uren. hij  den burg.: het vervloeren van gedeelten 
van den straatweg te n en l werd. k ligt op het ge-
meentehuis. Aanw. 20 April , te 10 uren te d en te 12 uren te 

Bantam. 
 door  dijkgraaf eu hoogheemraden van de l'itwaterende 

Sluizen in d en Westfriesland: lo. het leveren van hout-
waren en grove brik ; 2o. het leveren en op aan te wijzen plaatsen 
stellen van 3 seinmasten met toebehooren. 

. hij  W. W. : eene belangrijke vernieuwing 
aan het k och nis enz., aldaar. Aanw. 18 April , te 10 uren. 

 te 10 uren, door  dijkgraa f en hoogheemraden van de 
, iu het gemeentehuis: lo. het gewoon onderhoud dei-

dijken, kaden eu neervoeteu of buitenbermen van de , 
met het maken van steenglooiiugeii; 2o. de levering van ongeveer 
3504)  grint . 

 te 11 uren, in het "  Gelria: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen. de werken en/., tc . 

 te 11 uren. door  de lJsel-stiwmtram\vegmaatschappij: bet 
gereedmaken der  baan, het leggen der  sporen en wissels en de daarmee 
in-verhand-staande werken. Aanw. 21 April , te 11 uren. 

 te 11 uren, op het bueaii der  genie: lo. het éénjarig onder-
houd van de kazernegebouwen enz, te Grave; 20. eene verving van 
kazernegebouwen enz., aldaar. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken en 
stellen van den metalen bovenbouw van de brug over  deu Amstel 
tusschen de Amstclstraten. . op het bureau van den stadsarchitect, 
raadhuis, kamer no. 07. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van een paar  nieuwe boven-
einde uren eu van jalousieschuiven in 2 paar  reserveueuren. ten dienste 
van het kanaal door  Voorne. Aanw. 16 April . g J 13,400. 

, te 12 uren, door  do gemeeutehest. van Eindhoven en 

Strijp , op het raadhuis: het maken van een kunstweg van Eindhoven 
over  Strij p naar  Zeelst. . hij  deu ingenieur  te Stratum. Aanw. 16 April . 

 te 6 uren, door  J . de Paauw, hij  P. van Vliet: het 
houwen van 3 woningen in de , aldaar. . bij  den 
architect A. e Clercq, te . Aanw. te 5 uren. 

 ter  gemeentesecit'tarie van : het bouwen vaneen 
schoolgebouw met 4 lokalen te Oudehaske. Aanw. 18 April , te . 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: lo. het herstellen 
van bekleedingsmuren te Gorinehein. g / 12,500 ; 2o. idem van 
beklef diiigsruuren en van een vleugehnuur  van de oostbeer  te Woudri -
chem. g / 3500. 

 te 10 uren, in het : het éénjarig 
onderhoud van de werken en n enz. te Geertruidenberg. 

. te 10 uren. iu het contributielmi s van e len-Zee-
dijken-llinnendijks : de gewone werken aan de zeeweringen voor  '83, in 
perceelen. Aanw. 20 April , te 9 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken 
en stellen van een ijzeren lichtopstand op het schor  hij  Strijensas, en 
het afbreken en opruimen van den bestaanden houten hchtnjistand. 
{liet werk moet in eene Nederlandsche fabriek vervaardigd worden.) 

 te 12 uren. door  den ontvanger  der  registratie en domeinen, 
in het ('afé-Xeuf: het ophoogen van gedeelten der  blokken 30, 33 en 37 
van het plan vau uitleg van llreda, met verlegging en ophooging van 
daarlangs toopoude wegen en afgraving van taluds der- Shigelgracht. 

. hij  deu hoofdopzichter  P. van dc Erve ,1/.., aldaar. Aanw. 19 en 20 
April , te 11 uren. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: lo. het verbouwen van 
de bestaande school te Wijdenes. met aanbouw van portalen, vernieu-
wing van het ameublement en hijhehoorende werken; 2o. eenige ver-

hooi te Üosterleek. met vernieuwing van het 
bij  den architect . Swagermaii Pz., te -

te Oosterleek te 10 uren, te Wijdenes te 

zerueentehest.: het vergrooten der 
en van de onderwijzerswoning te 

het verbouwen der 

auderingen aan de s 
ameublement enz. . hij 
kars|tel. Aanw. 18 Apri l 
1 uur. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van een afsluitdam ter  vorming van loswal voor  opruiming van gronden 
uit den nieuwen d aan den . Aanw. 19 en 
20 April . g / 102,300. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van ziiilenbazalt-steeiiglooüng tegen bet buitenbeloop van den 

n langs den  der , tusschen de 
kiioineten-aaien 111 en 112, onder  de gemeente Sliedrecht. Aanw. 18 
April . g  15,000. 

 te 11 uren, in de sluiswachtei-swoning: het verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan de massale zeesluis, aldaar, 
met hijhehoorende werken, alsmede het éénjarig onJerhoud. . bij 
den opzichter  Jongsma. te Staveren. Aanw. 23 April , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  burg. eu weth.: het maken van een 
beschoten dak op het gebouw van het post-en-telg raaf kantoor, cn hot 
herstellen en verlengen van de schutting achter  het gebouw. Aanw. 
21 April , te 11 uren. 

 te 11 uren. door  den directeur  der  marine: lo. het 
verrichten van eenige onderhoudswerken; 2o. het herstellen van duk-
dalven, het vernieuwen van eene wrijfgordiii g en van eene verankering; 
3o. het vernieuwen van een gedeelte loopbrug, alles np "s s werf 
aldaar.  20 April . 

 te 12 uren, door  het 
schoollokalen te Schoorl en Groet 
Schoorl. 

 te 1 uur . door  burg. en weth 
gemeenteschool, met aanbouw van een lokaal, gang met privaten, enz. 

. hij  den architect Alb. Nijland , te Utrecht. Aanw. 18 eu 25 April , 
te 10 uren. 

, te  uur. door  burg. en weth.: bet uitnemen, af-
schrappen, teren, zooveel noodig herstellen en weder  inhangen der 
ijzeren deuren van de schutsluis op de . aldaar. 

 te 2 uren, iu het gemeentehuis: de levering 
aan de watering e vau 2000 scheepstonsgewone -
sche steen. 1000 idem afval van e steen. 

 'savonds 8 uren. door  de commissie voor  de gemeente-
gasfabriek en waterleiding, op het raadhuis: de levering van 4,800.000 

. e gaskolen. 

 te 10 uren, door  het dijksbest. van Wijmbritseradeels 
ca. contributie-zeedijken, in de Stadsherberg: lo. het maken en her-
stellen van eenige perceelen hei- en steenwerk aan de zeewering dier 
contributie; 2o. de levering van: 105 Noordsch grenen palen, lang

. 130 idem. lang 02 T 680 idem, lang 53 , 700 idem, lang 41 
; 275 . eiken gording, zwaar  10 bij  22 ; 475 . idem, zwaar 

8 hij , 1250 . grenen plank, zwaar  4 hij  30 . 275 . grenen 
stekschmot. zwaar  3'' t hij  14 , 275 last brik , 50 stère grint . 50 last 
pan wrak. 

 tc 11 uren. dour  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best. : het maken van eene los-eii-ladplaats bij 
het p , op Wieringen. Aanw. 19 April . g ƒ 2450. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het geliouw van het pmv. best.: het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten. . bij  den hoofdingenieur 
te m en deu ingenieur  Welcker. te Alkmaar . Aanw. 19 April . 

g / 50.000. 
 (ouder  Sondel). te 11 uren, door  het dijksbest. van Ze vei i-

Grietenijen-en-Stail-SWiten, hij  Valletiga : de uitvoering van verschillende 
kleine aardwerken; het maken vau uitwaterings|rompcn: de levering 
eu plaatsing van ijzeren stekken: idem van /.biksteen; de levering en 
verwerking van beton; het uitruimen en weer  inheien van verschillende 
perceelen paalwerk, het maken van kistviillingei i en de levering van 
stroo eu rijshout . 

 (bij , te 11 uren, door  het . . kerkliest., bij 
Wed. . Vermulst: de levering van bewerkte blauwe Escaussijnsche 
hardsteenen, sieher-inergel- en savonnicres steenen, als: 

2042 P Escaussijnsche steenen, 
9807 » mergel-, 

67281 o savonnières steenen. 
. bij  den architect .  van Tulder, te Tilburg . 

» f f , 25
V  te lO'/a uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
) het gebouw van net prov. best.: de verbetering door  bcgrintingen 

hestrating van een gedeelte rechter  onderberin der  Zuid-Willemsvaart . 
Aanw. 21 April . g / 14,900. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. het houwen in de 
kom dei- gemeente van eene school en onderwijzerswouing. met levering 
der  materialen. g / 22.019; 2o. het veranderen van de in de 
kom der  gemeente bestaande openbare school, met leveringder  materialen. 

g /'  3835. . hij  deu bouwkundige .1. Scheele . aldaar. Aanw. 
„'1 en 20 April . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van keibestrating aan de 
traverse van den grooten g door  Almeloo. Aanw. 19 en 20 April . 

g / 2805. 
 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken van klinkerbestratingen op 
de n in de provincie Overijsel. Aanw. 19 en 20 April . . /19,000. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het houwen van een wachtei-swoning 
hij  dc Boneiiberger-schutsluis, op het Apeldoorusche kanaal. Aanw. 19 
en 21 April . g / 4570 

 te 3 uren, door  het gemeentebest.: lo. het inrichten van 
de voormalige kazerne der  maréchaussee t" t post-on-telegraaf kantoor 
niet directeurswoning. g j 9500; 2o. het maken van een ringmuur 
met 2 ijzeren afsluithekken in het nieuwe schoolgebouw. g 
/ 1918.89. . hij  den bouwkundige W. Slaterus, aldaar. Aanw. te 10 uren. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: het maken van een 
gebouw, bestemd voor  militaire n dienst, op den geslechten vestinggrond 
nabij  de Beerenbijt. . bij  deu gemeentearchitect. Aanw. 25 April , 
te 11 uren. 

 te 12 uren, door  het best. van den Osdorper-Binnen polder, 
in c Bonte Os: het éénjarig onderhoud, met belangrijke vernieuwingen 
aan den windvijzelmolen aan den , nabij  Sloterdijk . 
Aanw. door  den opzichter  S. Nout, te Nieuwer-Am stel, 24 April , te 
11 uren. Biljetten inzenden bij  den secretaris  van der , te Osdorp. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk wederzijds de Workumersluis, over  eene 
lengte, van 2582 ; 2o. het wegnemen van den oprit van het Wnrku -
iuei-Xieiiwlaud eu het in-verband-hrengen van dien dijk met den 
Workiuner  zeedijk: 3o. de opruiming der  bevloering, grint eu puin van 
den rijweg ten zuiden der  sluis en liet maken vaneen nieuwen rijweg, 
ter  lengte van 520 . en van een oprit , lang 130 : 4o. het verplaatsen 
van 70 . houten walheschoeiing en het maken van een idem. lang 

: 5o. het maken van een gome t se ld en keermuur. ter  lengte van 
125 . . bij  den gemeentearchitect  Bogtstra. 

 te 11, uren, door  burg. en weth.: het maken vau eene 
nieuwe stokerij, liolenloodsen en andere werken, ten dienste der  ge-
meentegasfahrick. . bij  den gemeentearchitect en den directeur  der 
gasfabriek. 

l i recht te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en l>estraten van eenige 
vakken klinkerbestratin g van den grooten g le klasse no. 5. op 
het gedeelte genaamd de . Aanw. 21 April . g / 5730. 

 , te 2 uren. door  burg. en weth.: het houwen van eene 
school met woning ca., in 1 perceel, lid. bij  den gemeentebouwmeester. 

, te 3 uren. door  burg. en weth.. bij  11. van g teren: 
liet houwen eener  school voor  288 leerlingen, met onderwijzerswoning. 
hd. bij  den arch it. . de Graaf, te . Aanw. 21 en 24 A pril . te 3 uren. 

 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van net prov. best: lo. het bestorten van de lloomsche 
hoofden aan den Oudehoomschen zeedijk. g f 10,000 : 2o.
bestorten van den Oudelandschen zeedijk. g

VAN 

 . 14 : het bouwen eener 
 cn onderwijzerswoning te : gegund 

aan P. Zijlstra , te , voor  / 7548. 
 17 : het bouwen eener 

school en onderwijzerswoning te : 
gegund.- het houwen der  school aan W. Willems de 
Jong, te Wanswerd, voor  ƒ 2634; het bouwen 
der  woning aan Sjoerd k keus. te Britstun, 
voor  /'  8158. 

 24 : het verhouwen dor 
 te ; aangenomen door  Berend ,1. 

Uvervvijk , te ,  / 3888. 
 3 April : het vernieuwen van 

de schuur  iu gebruik bij  W. v. d. Wonde, onder 
, onder  behee vau den architect W. 

y. de Groot; ingek. 10 bilj. , als: 
te Suameor, 

» , 

van de kazernegehoiiwen enz. en van de werken, 
aldaar; ingek. 5 bilj. . als: 
Tom &  Van n 

J' . Veetistra, 
. v. d. , 

g Walda, 
- S. , 
S. v. j . Steeg, 

. Pijnakker , 

. , 
J. Bos, 
* - Si v. d. , 
J - Oosterhof, 
gepnd. 

 4 April : lo. het éénjarig onderhoud 

, 
i) idem 
» , 
i , 
» idem 
» Twijzel, 
» , 
l , 

/' 6904 
» 6489 
 6480 
 6425 

» 6289 
 6125 
 6111 

» 6089 
.. 5885 
 5848 

. 
W. P. ÏYeuwisse, 
S. v. d.
F. P. de , 
A. . 

 te 1 uur. in het Veerhuis: het maken van de gehouwen, 
het verrichten der  aardewerken en wat daarmee in betrekking staat, 
ten  van het stoomgemaal van de polder*. , Aerdt en 
Pannerden. . hij  de ingenieurs Van t & e , te Nijmegen. 
Aanw. 26 April , te 10 uren. g / 34.800. 

 te  uren,  de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek AB, het leveren van 
omwend bare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal eu van 
con tra rails met toebehooren, ton behoeve van het tweede spoor  tusschen 
Arnhem en Zutfen, in 2 perceelen. . bij  den sectieingenieur .
van . te Zutfen. 

 (onder  timmerlieden aldaar  woonachtig): eenige belang-
rijk e herstellingen aan de huizing "  door  Simon a 
bewoond. Biljetten inzenden voor  1 i hij  J. . , gardiaan van 
het .-Antoniegasthuis. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
wegruimen van een in  Volkerak. onder  Fijnaard , gezonken vaartuig. 
Aanw 25 April : 2o. het opruimen van . de -
en de strook aan den rechteroever  van den Gelderse he , tusschen 
de kiloineterraaien 109 en 111. Aanw. 9 . g / 16,300. 

 4

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,
het gebouw van het prov. best.: lo. het maken en inhangen van deuren 
voor  de sluizen van de Willemsvaart en hijhehoorende werken. Aanw. 

 April . g / : 2o. het maken van eene berg- en herstel-
lingsplaats voor  sluisdeuren, en het maken en inhangen van nieuwe 
vloeddeurcn voor  de 3 n aan den mond van het p 
te Zwartsluis. Aaiiw.  April . g / 7900. 

 te 10 uren. door  het ministerie 
aan het gebouw van  prov. best.: lo.  V 
werk tot verbetering van de Zuid-Willemsvaart , 
de Belgische grens nabij  l/iozen, in de gemeent 
April . g / 5600; 2o. het maken van 2 wissel. 
Willemsvaart, tusschen sluis 10 en de Belgische grens nabij . 
Aanw. 30 April . g / 4200. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen van den zuider m en het in verhand daarmee 
maken van een haven tusschen peilschaal  eu  in de prov. Overijsel, 
gein. . Aanw. 2 . g / 21.800. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
houwen van eene verdieping op de modelzaal en het verrichten van 
daarmee in-verhand-staande werken, ten dienste van het hydrografisch 
bureau van het departement van marine, te . g /10.378. 

 te  uren. door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen : lo. het vergrooten van de haven te Staveren, 
het maken van het stat ion ster  rein en een gedeelte aarde liaan, benevens 
eenige andere werken, aldaar, ten behoeve van den spoorweg Staveren— 

. . hij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen,
Zwolle en den sectieingenieur, te Sneek. Aanw. 1 en ,  uren. 

g /  : 2o. het maken van gebouwen eu eenige andere 
werken op liet station Oost zaan en van 2 wachtei-swoningeii bij  de 
draaibruggen te Zaandam, ten behoeve van den s.poorweg Zaandam— 

. Aanw.  en 2 . te 11 uren. g ƒ 58,516; 3o. de leve-
rin g van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen en van 
haakhouten. in 2 perc lid . op het bureau der  spoorwegen, . 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: lo. het maken vau 2 paalschermen 
op Wieringen. Aanw. 4 . / 11,050: 2o. het planten van 
stroo en helm. het stellen van rietschuttingen enz. in de duinen op 
Tessel en aan den vasten wal van , in 3 perceelen. 

g resp : / 6050, / 9000. / 7400 ; 3o. het verbeteren van een ge-
deelte der  kade op l'rk . Aanw. 4 . g J 3950. 

ƒ 1467 
l 1216.80 
 1179 

r 

van waterstaat enz,. 
nichten van bagger-
tussehen sluis 16 en 

Weert. Aanw. 30 
ratsen op de Zuid-

te . 
idem 
idem 
idem 

, 

f 14.4*5 
l 14.383 
 14.144 
 14,074 
it 13.690 

J. Sipkes. 
. Balk. 
. J . 

 6 Apri l 

te Elhurg 
n
 idem 
lo. het vernieuwen 

 het verrichten van 
di'  van 

2o. eene verving van werken eu kazernege- , j 
houwen; ingek.  bilj. , al 

. . Zalme. 
 P. , 
 Sterk, 

. 
A. . Bier  mans, 
.1.
li . ht , 

3450 

3180 
3100 
3077 
3047 
2900 

te , 
n idem 
i) Bodegrave. 
» , 
i idem 

» . 
 5 April. - het opruimen van eene 

bestaande- en het bouwen van eene nieuwe 
brug over  de l te St-Oodenrode; minste 
inschr. was J. C. Schonk, te Oosterwiik. voor 

/ 10,119. 

 0 April : het éénjarig onderhoud 
der  werken te Woerden en te Wierikerschans: 
ingek. 4 bilj. , als: 

 Blok, te Woerden,  2949 
 Paling ,  idem  2837 

A. , » idem » 2049 
.1.  Welsink. n idem » 2541 

 6 April : het onderhouden en her-
stellen van het post-on-telegniafgebouw te 
Elhurg , van den dag der  goedkeuring tot 31 

t '86; ingek. 8 bilj. , als: 

! brug ovei de Poldervaart 
, eenige heistellingen 
de gemeente : 
A. Bels. 

Spruit . 
. de Vries, 

ll .
A. l 
P. Zaatman. 
P. J. . 
W. de Jong, 
Gebr-. . 

. Philips, 
A. Graaff, 
(i. . 
Gebr. Bonn. 

2o. het van-huiten-verveii  gemeentescholen 

. 2  nis 
 .1400 

» .. 3400 
1 3365 
.. 3300 
 3̂ 80 
 3210 

't n » .'1200 
.. O 
» 301)8 
, 3008 
» 3050 
» 2890 

idem » 2825 

tc : inj-'ck .  bilj. , 
. . te 

.
. Titsinj,' , 

j .
P.

 de Vries, 
1  1. 1

.  Wit , 

il s 
, 

idem 
idem 

m 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ Uil» 
.. 1100.60 
» 11011 
 11140 
 1035 
 1018 

» «60 
» »50 

, 6 April : liet vergrooten der 

http://HifionhroiKlsp.it


E . 

algemeene begraafplaats; ingek. 6 bilj. , als: 
C. , te Winschoten, ƒ 2700 

 &  J. , » idem » 2660 
. , Winschoten 
en  P. , » Finsterwold, » 2550 

. Tuin & . Boog, » idem » 2600 
. k &  J. Naman, » Winschoten, » 1623 

li . de Groot &  N. 
Brouwer, » idem » 1296 

 6 April : lo. het vijfjari g onder, 
houd der  groote wegen 2e klasse in , 
in 5 perceelen; minste inschr. waren: 
perc. 1, E. . , ƒ 27,685 

» 2, P. .1. Uhachs, Nieuwstad, > 16,180 
» 8, W. Bisschoir, , » 18.475 
» 4, . . Venloo, . 10,900 
» 5, .  Gasselt. idem » 4,045 
2o. idem der  provinciale wegen: 

perc. 1. E. , , / 12,120 
» 2. dezelfde. » 9.600 
> 3. dezelfde, » 8,815 
> 4, P. .1. Ubachs. Nieuwstad, . 15,495 
.. 5, J. . , Be.sk, » 2,200 
> 6,  Weerens, Nederweert, » 12,155 
» 7. . . Venloo, » 12,745 
» 8, Th. , Blerik , > 26,875 
> 9, . Vogel», Wessem, » 9,425 
» 10, W. Strneko, Tegelen, » 15,390 

, 0 April : het bouwen van een 
koffiehuis op een terrein buiten de voormalige 

, onder  beheer  van den bouwkundige 
. Verburgh : ingek, 4 bilj. , als: 

. v. Ewijk , ƒ 15.736 
A. Grandjean, 
.1. , 
. A. Theunissen, 

» 16,235 
» 13,786 
» 13.480 

 April : het eenjarig onderhoud 
der  militair e werken en gebouwen, aldaar; 
ingek. 8 bilj. , als: 

. v. Pelt. 
F. W. de Wit , 
J. de , 
J. de , 

. J. , 
.1. v. d. Vlugt Jr.. 
J. Aljes, 
C. , 

 P. F , 
 7 April : 

ƒ 2899 
» 2886 
» 2837 
» 2837 
» 2797 
» 2740 
» 2595 
» 2545 
 2440 

het bouwen van eene 
nieuwe societeitszaal boven het »Arnbeinsch 
Bieihuis" , op den hoek van Nieuwepleiu en 
Jansstraat te Arnhem, onder  beheer van de 
architecten Van Gendt &  Nieraad; ingekomen 
7 bilj. . als: 

J. P. Welsing, ƒ 17,333 
A. &  N. van , » 16,900 
S. Bruigom, » 16,800 
W. Wissing Sz.,  16,777 
J. . Stevens. » 16.333 
B. E. , » 14,137 
J. Amersfoort, » 10,888 

gegund aan B. E. . 
. 9 April . lo. Bestek no. 18, het 

maken en stellen van een verplaatsbaar  school-
gebouw, op een terrein nabij  bet Buikslotcr-
tolhuis: ingek. 5 bilj. , als: 

A. . Grijpink , ƒ 8595 
. Stam, Zaandam, » 7297 
. . > 6785 

C. . Nieuwendam, » 6545 
A. v. Wensteen, » 5589 

2o. Bestek nu. 19. bet maken ran de openbare 
lagere school 3e klasse voor  meisjes, in de 
Plantage, aan dc ; ingekomen 8 
bilj. , als: 

G. Woud, /'  50,600 
A. aaiden, » 49,248 

n \ Veneman, » 48,943 
W. Voskuijl , » 48.548 
Gebr. v. Bertram,  48.184 

. r  &  Zn., » 47,468 

. ,  46,787 
('ruijll '  &  Schouten, » 44.783 

3o. Bestek no. 20, bet amoveeren van een 
verplaatsbaar  schoolgebouw, thans staande achter 
het Zeemanshuis, en het weder  stellen van dit 
schoolgebouw iu de nabijheid van bet 's-Graven-
hekje: ingek. 3 bilj. , als: 

. , ƒ 7785 
A. v. Wonsveen, » 7380 

. Brugman, » 7200 
 9 April : onder  beheer van den 

architect . Verhoeckx, te 1 lensden: lo. de 
verbetering van het raadhuis; ingekomen 3 
bilj. , als: 
P. v. , te , / 649 
0. Frommels, » idem » 644 
Adr . Snijders, » idem > 623 

2o. het stellen en leveren van een planken 
heining met eiken palen; ingek. 3 bilj. , als: 

C. Frommels, te , ƒ 169 
Th. , » idem » 163 
P. v. , « idem * 155 
beide werken gegund. 

 9 April : de opbouw van het 
administratiegebouw voor  de e -
sponrwegnr.aatschappij, volgens Bestek 309; ingek. 
14 hilj. , als: 

f 246,440 
» 244,900 
» 239,000 
» 236,480 
n 235
» 235.600 
 235,300 

» 233.990 
» 233,700 
» 230.990 
 230,900 

» 229,730 
» 218,900 
» 209.600 

; van het huis 

van 
als: 

den 

Van , 
Verbruggen, 
Wienhoven, 
Van Buureii, 

. 
Van Berkum, 

, 
Van l.iemt, 
Woud. 

, 
, 

Cruijll '  &  Schouten, 
Cerlij n & e , 
Goldbagen, Antwerpen, 

 9 April : de verbouwing 
wijk B, no 24. met bijkomende werken, staande 
en gelegen iu de t en hoek 

, aldaar, onder  beheer 
architect J. G. ; ingek 8 bilj . 

. W. , 
G. J. Grooten, 

g A.Wz 
G. J. , 
J. A. Garvelink, 
A. J. Pasman, 
G. J. , 

. J. Bessein
g 

 , 9 April : lo. het bouwen van een 
schoolgebouw aan het ; 2o. het 
uitvoeren van eenige werken aan de kweekschool 
voor  onderwijzeressen; ingek. 12 bilj. , als: 

T. . ƒ 31.890 
. Scholtens, » 29,360 
. v. d. Nap, » 29,220 

J. , » 29.220 
B. de Jong, » 27,927 
E. Berken bosch, » 27,296 
J. Werkman en J. . o 27,177 
J. Poelman. » 26.990 
Ph. , » 26.966 

,  26,438 
J. . Toesman, » 25,876 
A. de Vries, „  26,360 

te Zutfen, 

f 4825 
» idem  471» 
» idem > 4674 
'i idem . 4598 
» idem  4464 
1 idem » 4067 
» idem » 3988 
» idem » 3984 
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, 10 April : het bouwen eener  kerk 
met badkamer voor de Nederl. e 
gemeente aldaar, onder  beheer  van den architect 
J. : 

plan A 
/' 8687 

8100 
8014 
7887 

plan B 
ƒ 7535 

7000 
6800 
6681 

. P. Grootbuis, . 
T. , Borne, 
J. . Boonk, , 
A. Sieverink, Groenloo. 

 10 April : het verbouwen dei' be-
staande school met onderwijzeisswoning te Niftrik , 
gemeente Wijeben; ingek. 4 bilj. , als: 
J. S. Grandjean &  Co.. te Nijmegen, ƒ 2752 
J. v. , » Niftrik , » 2580 
J. v. Tienen, o Neerasselt, » 2517 

. G. v. , » (li-ave, > 2493 
 10 April : het vergrooten van het 

gebouw, ingericht tot woningen voor  gehuwden 
in het - en 
bestedelingenhuis. aan de Nieuwe-lleerengracht. 
onder  beheer van den architect W. ; 
minste inschr. was . C. Schaade, te Amsterdam, 
voor / 15,745. 

 10 April : het maken van een apo-
theekgebouw bij  het militai r  hospitaal, aldaar: 
ingek. 7 bilj. , als: 
J. A. , 
C. .1. , 
P. J. v. (ilal ek, 
.1. W. . Brandt, 
.1. , 
,1. Schoenmaken, 
Th. , 

g 
k . 10 April : bet bouwen eener 

School met overdekte speelplaats, benevens 
onderwijzerswoiiing, met bijgebouw en bet leveren 
van schoobiieubelcii; ingek. 6 bilj. , als: 

t Breda, ƒ 11,600 
» idem > 11.376 
t idem » 11,434 
» Oostorhout, » 11,302 
» Breda, » 11,289 

idem * 11.267 
idem » 11,017 

» 12,000 

Jac. Sliegei-s. 
P. . Veisteijnen. 
Jan v. , 

. . Verhagen. 
11. v. Asseldonk, 

. Olivieis, 
 Apri l 

tc , 
i Oosterwijk 

, 
, 

» , 
» Scliijndol, 

lo. het makei 

J 19,790 
ii 19,180 
» 18,225 
i 18.990 
» 18,100 

17.941 
van 2 

aan het benedeneind van ; ingek. 2 
bilj. . als: 

. s , te Sliedrecht, ƒ 16,340 
. C. de Jong . > idem » 14,300 
2o. het maken van zuilenliazaltsteenglooiing 

tegen het buitenbeloop der  bedijking langs den 
linkeroever der . onder de ge-
meente ; ingekomen 5 bil -
jetten, als: 
C. Bot Cl., te Sliedrecht, ƒ 39.400 
G. de , n Gnrkuin , » 39,280 
.1, van Gent, » , » 35,999 
C . » Sliedrecht, » 35,969 
P. . de Bakker, ii Empe  35,834 

3o. het Onderhouden van eenige werken van-
en bij  den Staatsspoorweg te Amsterdam; inge-
komen 5 bilj. , als: 

. , te Amsterdam, / 9400 
P. van Essen, te lloutiijk-en-1'olanen, » 8490 
G. . van , te Amsterdam, » 8488 
 Poot idem, >, 8286 

F. G. . idem, » 7790 
4o. het onderhonden van bestratingen, be-

grintiiigen , taluds, bermen en aanlegplaatsen, 
niet eenige bijkomende werken, te Amsterdam, 
ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep— 
Amsterdam: ingek. 7 bilj. . als: 
F. G. , te Amsterdam, j 22.000 
.1. van llnuweliiigeu, » idem » 20,780 
(J.  Brokineier,  idem » 19.999 
W. Goedkoop , » idem » 18,740 

. van Essen, -
f'nlanen, » 16,700 

Amsterdam, » 16,300 
idem » 16,000 

 11 April : het bouwen van eene school 
met drie lokalen en nndervvijzerswnning; aan-
genomen door J. Zeldonrust, te Warfum, voor 
ƒ 11,500. 

 11 April : het bouwen van een 
school en onderwijzerswoiiing in der. Prins-
Alexanderpolder  nabij  Terbregge, gemeente 

, onder  beheer  van den architect 
W. v. ; ingek. 17 bilj. , als 

. .1. l'lenberg. , 
C. . , idem 

BU V O E G S E

W. Alnbagtsbeer. 
G. . van , 

P. . ('apelle a/d. , 
J. v. d. Sluis. , 

i W. F. C. Schimp, , 
1  Sleutels, idem 
(.'. v. Siest. Zeist hij  l'trecht . 
J . A. N. , l.uge-Zwaluwe, 
J. v. Sonsbeek. 's-llage. 
G. v. Wijhe, idem 
A. Groen, , 
C. v. d. Berg, Bergschonhoek. 
t' . . , 
A. v. d. Torre. , 

j  C. v. 't Wondt, Vrijenban, 
 P. A. A. v. , m 
 B. . idem 
llegrooting 

dwarskribben langs den linkeroever van bet
Scheur, tusschen de kilometerraaien 36 en 37,1 
tot vorming der  voorhaven van de schutsluis 

f 26,700 
» 24,000 
» 23,900 
0 23,800 
» 23.390 
.1 23.375 
f 22,500 
» 22.386 
1 21.619 
» 21.540 
ii 21,084 
» 20,997 
» 20.954 
.1 19.988 
» 19,760 
» 19,600 
» 17.900 

/ 21,008.69 
Utrecht, ii  April : Bestek no. 357. het onder-

houden van- en het doen van eenige herstel-
lingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrich-
tingen en verdere werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende tot het station 
Groningen; ingek. 6 bilj. , als: 
A. Scbreuder  Jr., tc Groningen, 

. l » idem 
.1. Poelman, » idem 
G. P. v. Erp, » idem 
J. F. Toesman, » idem 

. Janssen,  idem 
2o. Bestek no. 358. idem idem station -

warden, ingek. 7 bilj. , als: 
J. . te , 
A. , » idem 
N. W. Stoett, » idem 

. Suwijn, *  idem 
 Ai-ends, . idem 
. r  Jr., » idem 

P. Boermans, >i idem 
 12 April : lo. liet 

verbeteren van eenige hoofden op 
strand van Vlieland; minste inschr. 

/ 4619 
» 4395 
» 4395 
» 4300 
» 4225 
 4094 

f 3475 
» 3320 
. 3274 
.  3242 
,, 3228 
 3168 
.1 3139 

bei-stellen en 
het nooider-

was J. 
Oldenburg, te Bergen, voor ƒ 17,640. 

2o. het onderhoud van Jen zeedijk tusschen 
Naarden en . vau de strandpalen te 

g en van den zeedijk beoosten Naarden, 
van 1 i '83— 30 April'84 ; minste inschr. was 
J. dc Gooijor, te Naaiden, voor / 500. 

t opbouwen van degasmeter-
faliriek , aldaar, voor  rekening vin G. , 
onder  beheer  van den architect E. G. A. Fol. te 

, is, met eenige wijziging, gegund aan 
den aannemer A. Brandt, te . 

D E O P M E E K E E 
van G 21  1883. 

 te 10 uren. door  dijkgraaf en hoogheemraden van de 
. in het gemeentehuis: lo. het gewoon onderhoud der 

dijken, kaden en neervoeten of buitenbormeii van de , 
met het maken van steenglooiingen: 2o. de levering van ongeveer 
8500 3 grint . 

 , te 11 uren, in liet f Golria: het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen. de werken enz. te hoeshurg. 

 te  uren, door de m tram wegmaatschappij: het 
gereedmaken dei"  liaan, het leggen der  sporen en wissels en de daarmee 
in-veihand-staande werken voor de lij n m 

 te  uren, op het hireau der  genie: lo. het éénjarig onder-
houd van ile kazernegebouwen enz, te Grave; 2o. eene verving van 
kazemege bouwen enz., aldaar. 

 te 11 uren, vanwege het rentambt Zwaluwe, hij 
A. de Visser: het maken van ongeveer  6000 a nieuw rijzen oever-beslag 
en andere werken. 

. te 11 uren, door den architect A. Visser . te 
Zwijndrecht , bij . Schippers: het bouwen van 2 arbeiderswoningenen 
aanhooren. aldaar. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken en 
stellen van den metalen bovenbouw van de brug over  tien Amstel 
tusschen de Amstelstraten. 

N  te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van een paar  nieuwe boven-
ebdeuren en van jalousieschuiven in 2 paar  reserveaeuren, ten dienste 
van het kanaal door  Voome. g J 13,400. 

, te 12 uren, door de gemeentebest. van Eindhoven en 
Strijp , op het raadhuis: het maken van een kunstweg van Eindhoven 
over  Strij p naar  Zeelst. . bij  den ingenieur  te Stratum. 

 te 12*/, uren. door  burg. en weth.: lo. het bestraten 
van den weg in het verlengde der  Nieuwe-Ehbingestraat; 2o. het maken en 
leveren van schoolmeulen enz voorde kweekschool van onderwijzeressen: 
8o. het maken van eene afwateringsgoot in den tuin van de Zuider-
bewaarschool. 

 te 1 uur, door het gemeentebest.: lo. het maken van 
bleeslagen. ter  voorziening van de oeveis langs het Ganzen- en het 

, in 2 perceelen; 2o. het leveren van rijshout , sparren, 
perkoenpalen, tuin- en bazaltsteen, in 7 |>erceelen. 

 te 6 uren, door J . de Paauw, bij  van Vliet: het 
bouwen van 3 woningen in de , aldaar. . bij  den 
architect A. le Clercq. te . Aanw. te 5 uren. 

 ter  gemeentesecretarie van : het bouwen vaneen 
schoolgebouw met 4 lokalen te Oudehaske. 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: . het herstellen 
van bekleedingsinuren te Gorinchem. g ƒ 12,600; 2o. idem van 
bekleedingsmurcn en van een vleugelmuur  van de oostbeer te Woudri -
ehem. g ƒ 3500. 

 te 10 uren, in het : het eenjarig 
onderhoud van de werken en kazernegebouwen enz. teGoertruidenberg. 

 te 10 uren, in het contributiehuis van -
dijken-Binnendijks : de gewone werken aan de zeeweringen voor '83, in 
perceelen. 

 te 11 uren. in t f van : lo. het eenjarig onder-
houd van de kazernegebouwen enz., te Breda. g ƒ 8800 : 2o. 
idem van de . . Academie, aldaar. g ƒ 4050; 3o. eene 
verving van kazernegebouwen en van de gebouwen enz. der . . 
Academie. g / 13.000. 

 te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
en stellen van een ijzeren lichtopstand op het schor bij  Strijensas, en 
het afbreken en opruimen van deu be^aanden houten lichtopstand. 

 te 11 uren, op het bureau van den hoofdopzichter  van 
fortificatiën : het éénjarig onderhoud der  kazernegebouwen enz. aldaar. 

 te 11 uren, door den architect A. van den Bogaird. bij 
F. Pendei-s: het bouwen van 2 woonhuizen, met bijlevering dei-
materialen. 

 te 12 uren, door  den ontvanger der  registratie en domeinen, 
in het Café-Neuf: het ophoogen van gedeelten der  blokken 30, 33 en 37 
van het plan van uitleg van Breda, niet verlegging en ophooging van 
daarlangs loopende wegen en afgraving van taluds der  Singelgracht. 

. bij  den hoofdopzichter  P. van de e 4z, aldaar. 
 te l uur, door den dijksteel van het jiolderdistric t 

Bommelerwaard, in het Stadskoffiehuis: lo. het herstellen der  afst hui-
vingen, het met klei hekleeden van p. m. 4000 1 zandberm enz., langs 
de Waal- en : 2o. het houwen van een magazijn voor 
noodmaterialen te Wel. 

 te 2 uren, door tie maatschappij  tot expl. van Staatss >r-
wegen, aan het centraalbureau: lo. liestek no. 359, het onderhouden 
van- en het verrichten van eenige hei-stellingen aan de geUniwen, 
kunstwerken, inriehtiiigeu enz., met uitzondering der  v issels eu sporen, 
behoorende tot liet station : 2o. Bestek no.  idem idem 
idem, behoorende tot het k station Nieuweschans.; 3o. 
liestek no. 362, idem idem idem, behoorende tot de stations Vlissingen, 

. Goes en Bergen-op-Zoom; 4o. Bestek no. 363, idem idem 
idem, liehoorcndc tot het station . 

 'savonds 8 uren, dtior  de voogdij  van het d 
gasthuis, bij  Wed. Eekholf: het amoveeren van eenige woningen en 

daarvoor in de plaats bouwen van 6 woningen op een terrein in de 
Nieiiwe-Boteringestraat. . bij  den architect N. W. , aldaar. Bilj . 
inzenden vóór 7 uren ten kantore van G. van Calcar. 

r  secretarie van Schoterland: de verbouwing der 
school te . 

 iu het Timmerhuis: de levering van e steen-
kolen voor  verschillende stoomgemalen, stoomkraan, stoommachine, 
stoomhaggerinolen, stoomsleepbootjes en heischnuwen. 

 te 10 uren, door  hurg. en weth.: lo. het verliouwen van 
de bestaande school te Wijdeties. met aanbouw van portalen, vernieu-
wing van het ameublement en hijliehonrendo werken: 2o. eenige ver-
anderingen aan de school te (Jos ter  leek, met vernieuwing van het 
ameublement enz. . hij  den architect  Swa^erman Pz.. te Boven-
karspol. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het maken 
van een afsluitdam ter  vorming van loswal voor  opruiming Tan gronden 
uit den nieuwen d aan den . g 
ƒ 102,300. 

 te 11 uren, door het ministerie vau waterstaat enz.: het 
maken van ziiiltmbazalt-steenglooiing tegen het buitenbeloop van den 

m langs den rechteroever  tier , tusschen de 
kilometerraaien 111 en 112, onder de gemeente Sliedrecht. g 
ƒ 15,060. 

, te 11 uren. door  burg. en weth.: het verrichten van 
eenige werken tot heistelling en verbetering van de school, aldaar. . 
bij den architect A. Visser , te Zwijndrecht . 

 te 11 uren, in de sluiswachtorswoning: het verrichten van 
eenige herstellingen en vernieuwingen  de massale zeesluis, aldaar, 
met bijbehooreude werken, alsmede het éénjarig onderhoud. . bij 
den opzichter  Jongsma, te Staveren. Aanw. 23 April , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het maken van een 
beschoten dak op het gebouw van het , en het 
herstellen en verlengen van de schutting achter  het gebouw. 

 , te 11 uren, door den directeur der  marine: lo. het 
verrichten van eenige onderhoudswerken: 2o. het herstellen van duk-
dalven, het vernieuwen van eene wrijfgordin g en van eene verankering; 
8o. het vernieuwen van een gedeelte loopbrug, alles op 's s werf 
aldaar. 

 te 11 uren, door de directie der  marine: het ver-
nieuwen van de helling voor het magazijn van gezaagde en ongezaagde 
houtwaren. 

 te 11 uren. door het gemeentebest.: het aan-
leggen en met zand ophoogen van een terrein, bestemd tot algemeene 
begraafplaats. . bij  den bouwkundige A. Boer, aldaar. 

 te 12 uren, door het gemeentebest: het vergrooten der 
schoollokalen te Schut u-  en Groet eu van de onderwijzerswoning te 
Schoorl. 

 te 1 uur , door  burg. en weth.: het verbouwen der 
gemeenteschool, met aanbouw van een lokaal, gang met privaten, enz. 

. bij  den architect Alb. Nijland , te Utrecht. Aanw. 25 April , te 
10 uren. 

 te 1 uur, door  burg.  weth.: het uitnemen,
schrap|ren, teren, zooveel noodig herstellen  weder  inhangen der 
ijzeren deuren van de schutsluis op de , aldaar. 

 te 2 men, in het gemeentehuis: de levering 
aan de watering lloedekenskorke van 2000 scheepstonsgewone -
scho steen, 1000 idem afval van e steen. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
openbare school in wijk . met eenige reparation aan de onderwijzers-
woning. Aanw. te 11 uren. 

 te 5 uren. bij  P. Bakker: het onderhoud der  grint -
wegen van Godschalksnord over n shoe ren land en m tot 
's-Graveiideet, en van Cilluarshoek over l tot den grintweg 
tusschen Oud*  Zuid-Bcierluud , met  zijtak naar  Westmaas. lang 
circa .000 . waarvoor  jaarlijk s 1000 3 grint wordt gebruikt, van 
1 i '83—31 c '86. l bij  den architect . Beljers, te Puttershoek. 

 's avonds 8 uren, door de commissie voor de gemeente-
gasfabriek en waterleiding, op het raadhuis: de levering van 4800,000 

. e gaskolen. 
 'savonds 8 uren. door  de architecten . & , . 

bij : het afbreken en  lei-opbouwen van een huis aan het 
Boterdiep, aldaar. 

. te 10 uren, door bet dijkshest. van Wijmhritseradeels 
ca. contributie-zeedijken, in de Stadsherberg: lo. het maken eu her-
stellen van eenige perceelen hei- en steenwerk aan de zeewering dier 
contributie; 2o. de levering van: 165 Noordseh grenen palen. g 71 

. 130 idem, lang 62 . 680 idem, lang 53 , 700 idem. lang 41 
: 27» . eiken gording, zwaar 10 hij  ̂ '2 ; 475 . idem, zwaar 

8 bij  17 . 1250 . grenen plank, zwaar 4 bij  30 c.\|.. 275 . grenen 
stek'schniot zwaar 3'' , bij  14 cat, 275 last brik , 50 stère grin t 50 last 
pan wrak. 

 te 11 uren. door het ministerie van wateist. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het maken van eene los-eii-ladplaats hij 
het p , op Wieriugen. Bauring ƒ 2450. 

 te 11 uren, door het ministerie van water-staat en/... aan 
het gebouw van het piov. best.: het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten. . hij  den r 
te m en den ingenieur  Welcker, te Alkmaar g / 50.000. 

 onder  Sondol), te 11 uren, door het dijkshest. van Zovou-
Grietenijen -Stail-rilotiten , bij  Vallenga : de uitvoering van velschillende 
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kleine aardwerken; het maken van uitwateringspotnpen; de levering 
en plaatsing va» gieren stekken; idem van ziiikstccn; de leveling en 
verwerking van beton; liet uitruimen en weer  inheien van verschillende 
perceelen paalwerk, het maken van kistvullingen en de levering van 
stroo en rijshout . 

 (hij , te 11 uren. door  het . . kerkhest., hij 
Wed. . Verinulst: de levering van bewerkte lilauwe e 
hardsteeiien, sieber-inergel- en savonniéres steenen, als: 

2042 ; l e steenen, 
«807  mergel-. 

67281 ii savonniéres steenen. 
. hij  don architect . J. van Tulder, te Tilburg . 

, te 11 uren, door  den architect J. . , in het lokaal 
der  Vereeniging «Concordla": lo. het verrichten van verfwerken aan 
het gebouw Concordia; 2o. hot cementeeren van de westelijke en 
zuidelijke gevels van dat gebouw. Aanw. 2:1 April , te 11 uren. 

 te 5 uren, door de commissie van beheer  over  den kunstweg 
van het Blokhuis naar  lieerde: de levering van 100 stère zeer  grove 
berggrhit en 45 stère stukgeslagen keien. 

k te 10 uren, ilnnr  het waterseha|ishest.. ter  secretarie: 
het verdiepen vóór 15 Juni '8:1 en onderhenden tot 1 Nov. '8:1 van de 

r  uitwatering. 
'» l l os i i i , te lO'/i uren. door  het ininisterin van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: de verbetering iloor  hegrintingell 
bestrating van een gedeelte rechter  onderberm der  Ziiiil-Willemsvaart . 

g ƒ 14,900. 
. te  uren, aan het (lireetiegehouw der  marine: de 

levering van verschillende , in 51 peiceeleil. 
 te  uren. door  burg. en weth.: het houwen van eene 

school op paalf'unileerilig . voor 144 leerlingen, op een terrein in de 
gemeente, lui . hij  den architect N. A. Swanenliiirg te Woerden. Aanw. 
24 April , te 11 uren. 

 te 11 uren. door  burg. en weth.: lo. het bouwen in de 
kom der  gemeente van eene school en niidorwijzci-swoning. niet levering 
der  materialen. g ƒ ; 2o. het Veranderen van de iu de 
kom der  gemeente bestaande openbare school, met r  materialen. 

g / 38:15. . hij  den bouwkundige .1. Seheele l)z.. aldaar. Aanw. 
26 April . 

 te 11,1, uren. door den bouwkundige G. .1. Groot (te 
St.-Anna), bij : bet bouwen eener  hoiiwuiailswoiiing, met bij -
levering der  materialen. Aanw. te 10'], uren. 

Z w o l l e , te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bost.: het maken van keibestrating aan de 
traverse van den grooten g door  Almeloo. g ƒ 2865. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken van klinkerbestratingen Op 
de n in de provincie Overijsel. . / 10.000. 

 te 12 uren, door het prov. best.: het ondelhouden 
en hei-stellen der  zeeweringen wederzijds , van 1 i '83—1 i 
'84. in 2 perceelen. 

 te 12 uren. door het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: bet bouwen van een wachterswoning 
bij de lïonenherger-sehutshiis, op hot Apeldooriische kanaal. g 
/ 4570 

 te l uur, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhouden en herstellen van het |tost-oii-telcgraafgehouw te llreda, 
van den dag der  goedkeuring tot 31 . '85. g ƒ 2245. 

 te 2 uren, door  kerkvoogden en notabelen der  llerv. ge-
meente, bij  .1. \V. Stam: het afbreken der  oude- en wederopbouwen 
eener  nieuwe kerk, aldaar, grootondeels op bestaande t'uiideeringen. . 
bij  den architect Alb. N'ijland , te Utrecht Aanw. 23 April , te 2 uren. 

 te 3 uren, door hot gemeentehest.: lo. het inrichten van 
de voormalige kazerne der  maréchaussee b't |mst-eii-telogr.iafka»toor 
met direeteiiiswoning. g ƒ «500 ; 2o. hot maken van een ringmuur 
met 2 ijzeren afsluithekken in het nieuwe schoolgebouw. g 
/ 1U1S.89. . bij  den bouwkundige W. Slaterus , aldaar. Aanw. te 11) uren. 

 *H
 te 10 uren, door  liurg. en weth.: het maken van een 

gebouw, bestemd voor  militaire n dienst, op den geslechte!! vestitlggrond 
nabij  de . . hij  den gemeentearchitect, Aanw. 25 April , 
te 11 uren. 

, te 10 uren. ten gemeentehuize: het verbouwen 
van de schooi, aldaar. . bij  den architect S. . van dei- Veen, te 

. Aanw. te 0 oren. 
 te 11 ui-en, door  dijkgraaf en heemraden vanden polder 

Nieuwkoop, bij  T. Sleeman: bet éénjarig onderhoud van- en de vor-
eischte herstellingen, vernieuwingen en leveringen aan de wind- en 
stooiiiiuoleiis. bruggen, beschoeiingen, hekken, schoringen, duikei-s, 
stortelieddeu. de sluis met shliswachtel-swoliing te g en verdere 
getimmerten van den polder, tot 0 Apri l '84, in 5 perceelen. 

 te  uren, iu het raadhuis: het vernieuwen van 
een brug over den . eu de onderhoudswerken aan de liloleus, 
bruggen, sluizen eu duikers van deu Anna-Puukiwiiapoldcr . 

, te 11 uren. in het f Gelria: eene buitenverving van 
kazernegehoiiwen. werken enz., te . 

 , te 12 uren. door het geiiioontehost. van : het 
leveren van «6 schoolbanken voor do school te Gruuw. 

k . te 12 uren. door  burg. en weth. van Sloten: lo. het 
bouwen van eene school voor 384 leerlingen, met ondorwijzerswoiiing 
t»1 Sluterdijk : 2o. het bouwen van eene school voor 288 leerlingen, inet 
over  lekte spit'lplaats eu onderwijzerswoning, aan den Baai-sjesweg, nabij 
deu Overtoom, gein. Sloten, lid. hij  den architect .1. , te 

. Aanw. 25 April . 
 te 12 uren, door het best. van deu Osdorpcr-Binnonpnldcr, 

in e Bonte Os: het éénjarig onderhoud, met belangrijke vernieuwingen 
aan deu wiiiilvijzclmolci i aan den llaarlciiiuicrstraatwcg , nabij  Sloterdijk . 
Aanw. door den opzichter  G. S. Nout, te Nieuwer-Amstel, 24 April , te 
11 uren. Biljetten inzenden hij  den secretaris J. van der , te Osdorp. 

W o r k i i i i i . te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. het verhoogen en 
verzwaren van den zeedijk wederzijds de Workiiuiei-sluis , over  isme 
engte van 2582 ; 2o. het wegnemen van den oprit van het Worku -

eene verving van 

inei-Nieuwland en het in-verband-brengen van dien dijk met den 
Workumer zeedijk; So. de opruiming der  bevloering, grint en puin van 
den rijweg ten zuiden der  sluis en het maken van een nieuwen rijweg, 
ter  lengte van 520 . en van een oprit , lang ; 4o. het verplaatsen 
van 70 . houten walheschoeiing en het maken van een idem, lang 
500 ; 00, het maken van een gemetselden keorinuur , ter  lengte van 
125 . lui . hij  den geiueentearebitect .1. . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het afbreken 
van de oude school enz. en het bouwen van eene nieuwe school met 
ameublement te . . bij  den architect . 

. te Goes. 
 te  uren, door  burg. en weth.: het maken van eene 

nieuwe stokerij, kulculoodscn en andere werken, ten dienste der  ge-
uieentegasfahriek. . hij  den genioontoarchitect en den directeur der 
gasfabriek. 

 te 2 uren, door het ministerie van watentaai enz., aan 
bet gebouw van bet prov, best.: het vernieuwen en bestraten van eenige 
vakken klinket-bestrating van den grooten g le klasse 00. 5, op 
het gedeelte genaamd de Biltstraat . g ƒ 5730. 

. te 2 uren. door  burg. cn weth.: het houwen van eene 
school met woning ca., in 1 perceel. . bij  den gemeente-bouwmeester. 

 te :) uien, door  burg. en'weth., bij . van : 
het houwen eener  school voor 288 leerlingen, niet onderwijzerswoning. 
lui . hij  den arebit. . de Graaf, te . Aanw. 24 April , te 3 uren. 

 te 5 uren, in hot : het houwen vaneen 
nieuw woonhuis, aldaar, lui . bij  den architect A. le , te -
ningeii. Aanw. te 4 uren. 

. bij  den voorzitter-kerkvoogd A. Wiersina: het 
vertimmeren der  llerv. kerk, aldaar, met inbegrip van stukadoor-
werken enz. 

 te 10 uren, iu e e Tuin : 
kazernegebouwen enz., aldaar. 

 te 11 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener  open-
bare school in de kom der  gemeente, bet leveren der  henoodigde schonl-
meiihclen. benevens het verrichten van eenige reparatie aan de onder-
wijzei-swoning. lui . bij  den bouwkundige E. G. Wentink, te Schalkwijk. 
Aanw. te « uren, 

 te 11'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: lo. het hestorten van de e 
hoofden aan den Oiidehoornschen zeedijk. g ƒ 10,000 ; 2o. het 
bestorten van den Oudclandscbeii zeedijk. g ƒ 30.000. 

 te 12 uren, hij . Smit: bet bonwen van oen gemeentehuis 
in het dorp Borger. Biljetten inzenden te 10 uren. 

, te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het ceiitraalbmeau: lo. Bestek nu. 364, het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen, kunst-
werken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering van bet 
hoofdgebouw, de wissels en s|»ren, behoorende tot het station Almeloo. 
Aanw. 23 April , te 1 uur; 2o. Bestek no. 365, idem idem, niet uitzonde-
rin g der  wissels en sporen, behoorende tot het gemeenschappelijk station 
Zutfen en gedeelte weg in de . Aanw. 24 April , te 11 uren. 

 , te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen 
van eene school en onderwijzerswoning in wijk 1, aldaar: 2o. het maken 
van de schonhneubolcii. . hij  den geineentearehitect (.'. Brill . Aanw. 
28 April , te li l uren. 

 , te 4 uren, door het gemeentebest.: bet bouwen eener  school 
te Volkel met overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., met 
levering der  materialen. Aanw. van 10—1 uur. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: bet vergrooten en 
verbeteren van de school te . lui. bij  den architect T. C. 
van der  Sterr. te . Aanw. 27 April , te 10 uren. 

 te 12 ure», door het geuieeiiteliest.: het verbouwen van 
school A. 

 te 1 uur. in het Veerhuis: het maken van de gehouwen, 
het verrichten der  aardewerken en wat daarmee in betrekking staat, 
ten behoeve van het stoomgemaal van de polders , Aenlt en 
Paneerden. . hij  de ingenieurs Van t & e , te Nijmegen. 
Aanw. 26 April , te 10 uren. g ƒ 34.800. 

, te 2 uren. door de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek AB, het leveren van 
om wendbare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal e» van 
contrarail s met toebchoore», ten behoeve van het tweede spoor  tusschen 
Arnhem en Zutfen, in 2 perceelen. . hij  den seetieingenieur . J. 
van , te Zutfen. 

 te 2 uren, door  de» burgemeester: het houwen vaneen 
politiewachthuis niet hrandspiiithuisj e en cachot, benevens het weg-
nomen van de oude uitlagen en het voegen van den toren, alles 
te . 

 (onder  timmerlieden aldaar  woonachtig): eenige belang-
rijk e herstellingen aan de huizing "  door  Simon a 
bewoond. Biljetten inzenden voor 1 i hij . , gardiaan van 
het St.-Antoniegasthuis. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
wegruimen van een in het Volkerak, onder  Fijnaard , gezonken vaartuig. 
Aanw. 26 April ; 2o. het opruimen vau . de e 
en de strook aan den rechteroever  van den Geldersche , tusschen 
de kiliiiiieterraaie n 10» en 111. g ƒ 16,300 ; 3o. bet maken van 
zuilcnhazaltstccnglooiuig langs den rechtoi-oever  van het , tus-
schen de kilometcrrauicu 122 en 123, onder de gemeente . 
Aanw. 25 April . g /'  5400. 

 te 12 uren, 'dooi het ministerie van t enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen : het onderhouden van eenige werken van-
en bij  den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoor-
weg Nieuwediep—Amsterdam. . hij  den eerstaanw. ingenieur bij  de 
Staatsspoorwegen te A nsterdaui. g ƒ 8500. ) 

 te l uur, door  burg. en weth.: het bouwen eener  school 
(thans zonder s|ieelplaats) met ameublement enz. voor 144 leerlingen, 
lui . bij  den architect J. . , te Goes. Aanw. tc 12 uren. 

) 

. 
 7 April : het bouwen van eene open-

bare school 2e soort met onderwijzerswoning en 
gymnastieklokaal; ingek. 10 bilj. , als-

. . Oudshoorn, 
Utrecht, 
Zalt-Boinmel. 
Utrecht, 
idem 
idem 

> idem 
< idem 
i idem 
i idem 

J. Gijselaar 
. Volker, 

ƒ 55,333 
 47,267 
> 44,32U 
. 42,700 
» 42
» 4
.. 41,840 
» 41
» 41,730 
 41,667 

0"  J. v. Vliet, 
. Pisa, 

J. W. Tamson, 
G. J. v. Vloten, 

. ü. Frijlink , 
J. de Vos Jr., 

. Vermeer, 
W.  G. Jansen 
J.  V. Straten. 
P. , 
gegund. 

 12 April : het éénjarig onderhoud 
van de werken en kazernegebouwen enz., aldaar; 
minste insehr. was J. A. Wennekes Jr., te 

, voor ƒ 10,067. 
 13 April : het onderhouden en her-

stellen van het post-en-telograafgebouw tc -
terdam, van den dag der  goedkeuring van de 
aanbesteding tot en met 31 . '85; ingek 12 
bilj. . als: 

tc . 
 idem 

ingek. 4 

f 15,300 
< 14.005 
» 13,957 
,i 13,500 

J. e Jr., 
G. de s &  Zn.. 
J. J. Gort, 
P. G. Winters, 

. , 
W. v. d. , » 
P.  A. v. , » 
J. v. d. Vlugt Jr., » 
A. J. Stal,
J. . , » 
P. , » 
J. , » 

 13 April : het maken van de gebouwen 
en bnbehooronde werken voor het liulpstooin-

* . t  hili als; 
33,500 
32,43« 
31.200 
30;723 
30,683 
27,300 

 idem 
, 

i , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 18,270 
a 17,444 
» 16
» 16,485 
» lli.OOO 
o 15,800 
 15,770 

.. 15,740 
> 15.400 
» 15,300 
o 14,000 

14,74» 

en uuoeiiuoit-iiuc . ™ r 

gemaal te : ingek. 11 bilj. , als 
B. den Exter  v.d. lirink , /

. v. Verre, , 
J. v. d. , , 
P. , , 
C. de Wilde, . 

. v. , , 
J. g en 0. g 

Wemeldinge, elk voor 
. , Zevenbergen. 

W. , Strijen, 
C. , , 

 13 April : het vergrooten der  haven te 
Volendain, gemeente ; ingek. 6 bilj. , als: 
W. A. Swets, te , ƒ »6,o00 
B v d Bos,  Schelliukwoude, > 77,260 
' v d Plas, » , » 75,200 
. s , » Sliodrecht, » 72,640 

27,000 
26,777 
26,379 
25,950 

, ƒ 68,300 
» , » 04,860 

gegund. * 
Z w o l l e , 13 April- : het verhouwen der  school 

en bouwen van een' nieuwe woning te Wester-
holte, gemeente Zwollerkerspel, ouder  beheer 
van de architecten W. &  F. 0. : 
bilj. , als: 

n & , te Zwolle, 
J. Bonthuis, "  idem 

. v. d. Sluis, » idem 
. , » idem 

gegund. 
 13 April : het veranderen van de 

bestaande school alhier  en het daarbij  aanbouwen 
van een gelijk schoollokaal met bijhehoorende 
werken. e ingezonden biljetten bij  de aanbe-
steding op 10 dezer  zijn niet in aanmerking 
gekomen. t werk is heden onderhands aan een 
der  inschrijvers, 1'. , te Beverwijk, 
gegund voor ƒ hOoO. 

 13 April : lo. het uitvoeren van her-
stellingen aan de sluizen no. 4 en 5 der -
vaart; minste insehr. was . Aberson, te Steen-
wijk , roer ƒ

2o. bet uitvoeren van herstellingen aan sluis 
no. 8 der i t; ingek. 4 bilj. , als: 

. A. . te Avercest, ƒ 10,094 
,1 Nuis, 'i idem » O.U.ifi 

. , » Zwolle, » 9,882 
F. Aberson, » St iwijk . » 9,2,3 

3o. het leveren ell stellen va» een ijzeren 
ophaalbrug over  sluis no. 8 op de lledeuisvaart 
en het beweegb.iaruiaken van de deuren van 
sluis no. 5 door  middel van duwpci-seii met wind-
werken; ingek. 3 bilj . als: 
B. , te Assen, ƒ o 

. , , » 2026 
G. B. , , » 19i8 

4o. het leveren van grint ten behoeve van het 
onderhoud der  provinciale wegen, van de -
mis langs de l naar  lleenise en langs 
de w ijk , in twee perceelen: 
le pere. 300 3 lierggrint , . Brouwer. 

, ƒ »5 7 
2e  800 ' riviergrint , G. V. , 

, » 1768 
 13 April : het éénjarig onderhoud 

van: lo. de werken en kazernegebouwen te 
Utrecht en op de legerplaats bh Zeist; minste 
insehr. was . , te Utrecht, voor / b»12. 

2o. de werken in de Nieuwe e 
waterlini e van de p tot en met Vreeswijk; 
minste insehr. was T. F. van , te Utrecht, 
voor ƒ 7050. 

3o. de werken ui de stelling van ; 
minste insehr. was C. van den Berg, te , 
voor ƒ 2300. 

4o. de werken te e en van 
daar  naar  Odijk ; minste insciir. was C. Vroonhof, 
te , voor ƒ 1044. 

in massa 
ƒ 26,900 / 6295 

24,949 

G. C. Visser, Ylst, 
W. J. Boltje, Nijehaske en .

, , 
E. B. , Bolsward, 
Y. , Oudehaske, 
F. B. Strak, Oudeinirduni , 

. . , Ylst, 

. T. Algera, Eksmorra, 
G. Catshock, Sneek, 
J. , , 

. G. Veenstra, Warga, 
(i, T. Praamstra, Veenwouden, 
S. , , 
G. v. d. , Terband, 

. T. v. d. Velde, , 
g 

VoorToopig gegund aan de laagste inschrijvers. 

2o. het verbeteren van den Groenendgk met 
bij  behoorende kunstwerken; 

pere. 1 pere. 2 massa 
J. C. Visser, Ylst, /6821 
J. , 

Groningen, 1 r ' i 8 u u 

G. T. Praamstra, Veen-
wouden en J. Bakker, 

n
' ƒ 7270 ƒ 43,800 ƒ 61,070 

gegund aan de laagste insehr. i» massa. 
 14 April : de verbouwing der 

school te ; ingek.  bilj. , als: 
Pieter . de Vries, , J « t n 
Jan J. Bouina, , » *lo ü 
Folkert Annes v. d. Zee, , » 4260 

llel lr ioctsluls . 14 April : lo. het éénjarig 
onderhoud van de werken en gebouwen a daar; 
minste insehr. was W. v. , aldaar, 
Voor / 4180. 

ƒ 1360 
1573 
144» 
1400 

O 

 ƒ  ƒ 3993 ƒ
7200 
624»  1489 
5747 

1098 
1400 
1375 
1320 
1441 

4700 1615 ƒ

4250 

4400 1700 
14U8 

725 
780 

A. v. Straten, 
. k. v. d. Berg, 
. . Vos, 

J. . v. Osch, 
Gebr. Grolli-man, 
T. G. ter . 
G. Schutte, 
G. r  Tz., 

 14 Apri l 

ƒ 2957 
» 2400 

 2297 
,. 224(1 
» 1699 
» 1540 
. 1515 

het houwen van eene 
school voor  288 kinderen en ondorwijzerswoning; 
ingek. 11 bilj. , als: 
E. v. d. Weijer. te 's , ƒ 32,675 
P. ,  Sand poort, » 27.825 

. Voorn. 'i Woriuerveer, » 27.375 

. Brugman. » Amsterdam,  27,000 
llezehnaiwt e , » N.-Niedora » 26,194 
J (liter . 'i g ad Zaan. » 26,075 
J. . . » , » 26,000 

. Verlaan &  Zn , > Zaandam. » 25.998 
J. , » Schagen. » 25,989 
P. , » Beverwijk, » 25,519 
Tb. , - idem' » 25,433 

i April : het maken van be-
tratingen enz. op den n weg le 
klasse , en van bestrate goten 
enz. op den n weg le kl. — 
Battiee. in 2 perceelen: minste insehr. waren: 
pen:. 1, J. , te , voor ƒ 2469, 
pere. 2, . Bouillon, aldaar, voor 1715. 

 16 April : lo. het vergrooten der 
openbare school en het aanbrengen van ver-

nielingen aan de ondei-swijzenswoning; ingek. 
 hilj. . als: 

T. dé , te Charloos, ƒ 7047 
. C. v. . » idem » 6720 

A. , » idem » 6622 
, » idem  6284 

Stuiver, ,  4«80 
2o. het vergrooten en vernieuwen der 4e 

openbare school en onderwijzerswoning; ingek. 
*i hilj. , als 

ƒ 28,927.50 ƒ 1620 ƒ 6120 ƒ 900 ƒ 3120 ƒ 1510 f 375 

2o idem der  werken en gebouwen te Brielle; 
minste insehr. was J. Bout, te Brielle, voor 
ƒ 4247. , . . . , 

 14 April : lo. het onderhoud, ged 
l i ' / , maand, van verschillende gemeentegebou-
wen en daarbybehooreiule meubelen, in 2 
perceelen: 

T. Schurink, 
Gebr. Grolleinan, 
A. v. Straten, 

. , 
T. , 

. J. , 
 Pellenkoft &  Zn 
. Wilmink , 
. A. v. d. Berg, 

G. Schutte 

pere. :. 1 pere. 2 
8899 ƒ 3 9 40 
6400 3700 
5900 3100 
5410 3300 
5400 3350 
4949 2736 
4636 2889 
4210 2420 
4100 2370 
2990 1090 

. .  1111  11 . . , 
2o. idem idem der  openbare pompen; ingek. 

 big'., als: 

. v. , 
Js. v. d. Vlugt. 
A. . 

.  V. e 
. Stuiver, 

te , 
» , 
ii Charloos, 
 idem 

ii . 
3o. de leverantie van schoolbanken; ingek. 21 

bilj. , als: 
\ . Gijsberts, , / 
li . i v . , idem « 
,\. n en J. Soetormoer. idem n 
. 0. Opsteeg, , < 

1'. Vermeer  Jz-, Gouda, < 
A. , ('harloos,
Joh. de Bres, , > 
B. Blok , Charloos,
.1, Spruijt , .
A. . Verheet, , > 
.1. . idem
C. J. . Sommelsdijk,
1'. Simons, Zuid-Beierland, " 
G. . e Jong. -

t < 
W. C. , Gouda, i 

. . Charloos, i 
F. de Graaf, Schiedam,
A. . Visser, , i 
T. de , Charloos,

, Overschie, i 
v. d. Grient, , l _ 

 16 April : het bouwen eener  school, 
overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten 
enz.; ingek. 5 bilj. . als: 

. , te Boerdonk, ƒ 10,844 
J. Siegers, » , » 10,833 
v. Bussel, ' , » 10,811 
W. v. , » Erp,  10,790.61 
Fr . Olivier , » Schijndel. i 9,941 
gegund. 

g ƒ 10,730.94 
 16 April : het verlengen en bestraten 

van wegen in het ; ingekomen
bilj. , als: 

te 's , ƒ 4150 
o Waddinksveen, » 3940 

/' 15.981 
» 12,900 
» 10,400 
» 10.190 

9.247 

' 2996 
2519 
2375.90 
2164 
2108 

i 2024 
1999.99 
1990 
1971 
1968.81 
1951.86 

 1935 
1880 

1796 
i 1790 
. 1790 
i 1785 
i 1760 

1745 
1666 
1547 

. , 
. Jongenburger, 

J. C. de Graaff, 
C. de Vroede, 
J. de Bruin , 
J. N. , 
W. , 
G. , 
J. J. v. Sonsbcek, 

s-llage, 
» idem 
n idem 
n idem 
» idem 
. , 
» , 

l a n u . o ui 16 April : het bouwen van een 
heerenhuis voor . C. U. J. Trip ; ingek.
bilj. , als: 
. de , te Weiwerd, 

W. Scheltens » Fannsum, 
S. de Witt , » idem 
gegund. 

g 
l l i u i l i h e o i, 16 April : de verbouwing van

scholen. Pere. 1 ingek.  bilj. , al»; 

3C.00 
3400 
3335 
3327 
3250 
3249 
3110 

ƒ U,960 
n 10,103 
» 9,971 

ƒ 10,500 
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E . 

, 'savonds 8 uren, bij  W. Vonk, in do Schrans: hot 
bouwen eener  stelphuizing onder  Goutum. Aanw. 28 April , te 10', j uren. 

 door  den architect . E : het bouwen van 
een heerenhuis. aldaar. Aanw. 25 April , te 1  uren. 

 dooi burg. en weth.: het afbreken der  bestaande en het 
bouwen van eene nieuwe school te . 

it d . te 3 uren. door  burg. en weth.: het ver-en aanbouwen 
der  openbare lagere school te Westerbroek. Aanw. 28 April , te 
2 uren. 

 te  uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van hot  best.: lo. het maken en inhangen van deuren 
voor de sluizen van de Willemsvaart en hijbehoorende werken. Aanw. 

 April . g  8205; 2o. het maken van eene berg- en herstel-
lingsplaats voor  sluisdeuren, en hot maken en inhangen van nieuwe 
vloeddeuren voor de 3 n aan den mond van het p 

 Zwartsluis. Aanw.  April . g / 7000. 
 te  uren, door  het ministerie van waterst. enz., 

aan het lokaal van hot prov. best.: de herstellingen versterking van 
een gedeelte van den oostelijken kanaal boord der  nieuwe -
steirijt . Aanw.  April . g /'  4000. 

 te 10 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het verlichten van baggcr-
werk tot verbetering van de Zuid-Willemsvaart , tusschen sluis 16 en 
de Belgische grens nabij  l»ozen, in de gemeente Weert. Aanw. 30 
April - g / 5600; 2o. het maken van  wisselplaatsen op de Zuid-
Willemsvaart, tusschen sluis 16 en de Belgische grens nabij . 
Aanw, 30 April . g ƒ 4200. 

 te l i 1 , uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bezinken eu bestorten van den oever 
voor het 's-(i ra vendee c he veer  aan de e . Aanw. 30 April . 

g / 4400. 
 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 

school voor  288 kinderen. . bij  den burgemeester  en den architect 
u Croix. te Alkmaar . Aanw. 2 i te 11 uren. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 307. hetomhoogbrengon van 
de douaneloods en vrij e loods met eenige bijkomende werken op het 
goederen stat ion Fijenoord. Aanw. 27 April , te U uren. 

 te  uren. door  de commissie tot den grintweg van 
Zalt-Bommol naar  Nederhemert, bij  Wed. Van der  Aa: het baggeren, 
aanvoeren en oprijden der  benoodigde grint . 

 te  uren, door de maatschappij  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan hot centraalbureau: Bestek no. 36fi. het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de , 
kunstwerken, inrichtingen on verdere werken, niet uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende tot het station Enschede. Aanw. 1 . 
te l'/ j  uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. hot 
horstellen van den zuider m en het in verband daarmee 
maken van een haven tusschen peilschaal ofieii3S. in de prov, Oveiijsel, 
gem. , Aanw. 2 . g ƒ 21,800; 2o. het vernoogeu. 
verzwaren en verdedigen van het oostelijk deel van den Sasdijk en de 
daarmee in-verband-staande werken, onder de gemeente e Werken 
ca. en Werkendam, prov. Noord-Brabant. Aanw. 2 . g 
ƒ 19,500. 

 te 11 uren. door  den inspecteur  dor  dir . belastingen enz., 
aan zijn bureau: het onderhonden van- en het doen van eenige her-
stellingen aan de gebouwen der  invoerrechten en accijnseii te t en 
te Babberich en van do wachthalten te n en aan den weg naar 
E  ten. van den dag der  goedkeuring tot en met 31 t 'hC. . bij 
den bouwkundige voor de , le afd., te 's-lhu'o en bij 
den hoofdopzichter . Fokkens, te Zwolle. Aanw. , to l uur. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van eene verdieping op de modelzaal en het verrichten van 
daarmee in-verband-staande werken, ten dienste van het h 
bureau van het departement van marine, te 's-llage. g / 10.373, 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,

dienste der  Staatsspoorwegen : 1 o. het vergrooten van de haven te Staveren, 
het maken van het stationsterrein en een gedeelte aarde baan. benevens 
eenige andere werken, aldaar, ten behoeve van den spoorweg Staveren— 

. . bij  den hoofdingenieur  hij  do Staatsspoorwegen, te 
Zwolle en don s'ctieingenieur, te Sneek. Aanw. 1 en 2 , te 11 uren. 

g / 894,000 ; 2o, het maken van gebouwen en eenige andere 
werken op het station Oostzaan en van 2 wachters woningen bij  de 
diaaibruggen te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg Zaandam— 

. Aanw.  en 2 , te 11 uren. g ƒ ; 3o. de leve-
rin g van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen en van 
hnakbouton, iu 2 perc. lui . op het bureau der  spoorwegen,

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het verlichten van eenige 
veranderingen aan de gemeenteschool, alsmede de vernieuwing der 
schoolincuhelen. Aanw. 2 . M . te 2 uren, 

. te  uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: lo. het maken van 2 paalsehermen 
op Wielingen. Aanw. 4 . g / 11.050; 2o. hot planten van 
stroo eu helm, het stellen van rietschuttingeii enz. in de duinen op 
Tessel en aan den vasten wal van , in 3 perceelen. 

 resp :  / 900'),  7400;  het verbeteren van een ge-
deelte der  kade op Urk . Aanw. 4 , ; So. het maken en 
leveren van 300 betonblokken voor de zeebrekers van de havenhoofden 
te [Jmuidcn. 

 te 10 uren. door  hot ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot ver-
verdediging van den oever  vóór Neuzen. Aanw. 3 en 5 . g 

, te 12 uren, door  den bouwmeester  A. ('. Bleijs, in het 
gebouw d'Gcelvhick: het amoveeren en wederopbouwen van hot perceel, 
gelegen aan het , hoek Buiten-Viascherstraat, no. 13, aldaar, 

te  uren. 
het bouwen van een ziekenhuis van 97 bedden, barakken-
28 bedden, lijkenhui s met sectiekainer, henevens terrein-

... alles op blok V der  voormalige veslinggronden. aldaar. 
. bij  den opzichter  voor het werk F. de , te r  en bij 

den ingenieur-architect W. 0. , te 's-llage. Aanw. 11 , 
te l ' j  uren. g ƒ 119.000. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staats-
 aan het centraalbureau: Bestek no. 861, liet leggen van 

de tweede sjioorbaan tusschen het aansluitingspmit aan den Neder], 
g nabij  Arnhem en het aansluitingspurt van den Oiwter-

spoorweiï nabij  Zutfen: het wijzigen en uitbreiden der  tusschengelegon 
stationstei reinen en liet verrichten van bijkomende werken, ten behoeve 
van den s|>oorweg , . hij  den sectieingenieur 

. .1. van , te Zutfen. Aanw. 5 , te 9 uren. 

»
' x  te 11 uren. door  liet ministerie van waterstaat enz.: het 

maken van 4 dwarskribben onder de gemeente . langs den 
rechteroever  van den , tusschen de kiloineterraaieu 32 en 33 
der  herziene rivierkaart . Aanw, 9 . g ƒ 8700. 

 te 11  door het ministerie van  enz., aan 
het golmuw van bet prov. best.: het herstellen en verbeteren der 

- en havenwerken op . Aanw. 10 . g f 8300. 

 te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan hot gebouw var. het prov. best.: het leveren, planten en onder-
houden van beukeboomen langs het 7e perceel der e wegen 
in , van de Belgische grens te Necritter  tot de s tegenover 
Venloo. g ƒ 1750. 

 ten gemeentehuize van : de levering van 330 
stère gewasschen grove riviergrin t en 25 stère harde puin. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van graaf- en baggcrwerk op het bovendeel der  Nieuwe-

, gedeeltelijk door  middel van , 
Aanw. 23 . g ƒ 58,000. 

Aanw. 5 , 

gebouw van 
omheinuis 

te , / 10,900 
10.379 
10.380 
9,963 
9,480 

5988 

/ 2104 
» 1990 
» 1769 
 1749 

F. P. , 
. J. l ink, > , 

F. Siebeliuk, » idem 
!' . J. Vinkenborg, » idem 
F. . Bleumer, » , 

Perc 2 ingek. 4 bilj. , als: 
G. , te Gendringen. / 7288 

. J. , l , » 6679 
. Vinkenborg, » idem 

J. W. v. d. , » , 
Perc. 3 ingek. 4 bilj. , als: 

G. , te Gendi-ingcn, 
G. Bot &  Bluemink. » . 

. .1. , » , 
 .1. Vinkenborg, » idem 

a ingek. 2 bilj. , als: 
W. Wissink, te Arnhem, ƒ 24,111 

. .1. , l , l 18,629 
 16 April : het driejari g onder-

houd van alle straatwegen, behoorende aan het 
Am bach t Vier  Noorderkoggen: aannemer J. 
Ootes, te Wognuin, voor  17.825. 

 16 April : lo. het bouwen van eene 
school op het gehucht S|voordonk; 2o. idem van 
eene school enz. op het gehucht Straten: 

S|>oordonk Straten massa 
. i  _'S 
Oorschot, / 11100 

J. , Tilburg , 9700 / 5800 
('. Stads, idem 9700 5750 
P. , idem 9338 5710 

. Somers. Oorschot, 8770 5950 
J. v. , Oosterwijk, 8259 4778 /'  13,070 
Gebr. v. d. Struijk , id. 8239 4758 13,047 
P. . Versteijnen, id. 8110 5400 
gegund: perc.  aan P. . Versteijnen, perc. 2 
aan Gebr. v. d. Struijk , 

2o. de levering der  schoolmeiibels aan beide 
scholen; ingek. 6 bilj. , als: 

.  te Oorschot, f 1630 
'  den Guden, » idem  1400 

1*. . Versteijnen, *  Oosterwijk,  1370 
W. Nieuweuhuizeu, o Sprang, » 1348.90 
J. v. , » Oosterwijk, » 1340 
J. ('. Opsteegh, » , n 1274 
gegund. 

 17 April : het houwen eener  school; 
ingekomen 12 bilj. , als: 

e ij  ting &  Willemsen, Angerloo, 
. A. Welsing, Brumrnen, 

J. Steinvoort, idem 
J. de Witt , . 

. . Üerondsen, , 
 J. , , 
. Stohenberg, , 

G. 4. Onstein, , 
n 6484 . Enklaar, , 

. . Joimk. , 

. C. tiloemendaal. idem 

. B. . idem 
gegund. 

 April : het bouwen van twee 
woonhuizen in het We te ring plantsoen, onder 
beheer  van de architecten 4. P. F. var. m 

J. F. 
G.

Prenzler, 
Brouwer en 

. , 
E. . , 

. Verbeek &  Zn., 
W. . , 
J. Stam, 
P. N. Wolf &  Zn., 
A. Aulders, 
Gebr. v. Berkum, 

. e iiman, 
, . . 
. n en .) 
v. , 

 1 ' 1 

gek. 12 bilj. , als: 
te Amsterdam, ƒ 38,850 

o idem 35,970 
a N.-Amstel, 32 320 
 Amsterdam 30,997 

i) idem i 30,880 
o idem t 30,12* 
) idem 29,937 
l idem 27.900 
* idem 28,990 
 idem 28,892 

o idem i 28.480 

)> idem 24,900 
Van Berkum, voor 26,990 

/ 16,499 J. Pott, te Stedum, J 5875 
l 16.438 . li . , >. Balloo. » 5360 
. 15,899  J. Bcnninga. » Bedum, » 5143 
> 15,557 T. Bos, > idem - 6070 
a 15.393 J. Timmer,  Obergum,  4890 

15.219 gegund, 
a 14.761 , 18 April : het g onder-
» 14,675 houd der  kuzernegebouwen en der  werken, 

: ingek. 9 bilj. , als: 
lbelings,  4214 
Van , a 8915 
Toesman, a 8890 
Poelman, a 3784 
Bussel. a 8787 

, a 3687 
, i 3667 

Werkman, a 8666 
,  357» 

 18 April : lo. het éénjarig onder-
houd der  kazernegehnuwen enz.; 2o. idem der 
wei-ken; minste insein', was J. Theuiusseu. te 

14.641 
14.017 
13,936 
13.786 

3o. i 
insehr 

ene verving van ka/.ernegehouwen; minste 
was J. A. Everts, te Nijmegen, voor 

 18 April : lo. het maken van de 
aardobuan. de kunstwerken, den bovenbouw, de 
overgangs- en eenige andere werken voor het 
gedeelte van den spoorweg Zaanstreek—Enk-
huizen tussehen de stations n en Enkhuizen; 

. s . te Sliedreeht, ƒ 774.800 
, 1). Volker. » , a 738.000 

.ro , 17 April : lo. het eenjarig onder- , . van llattem, Slie-
n enz.; minste; jrecht en G. Goedhart,» idem a 694,650 

, tc Amorstoort, | 2 o h ( , t wegnamen van een in de , onder 
, gezonken vaartuig; ingek. 2 bilj. , alsj 

houd van de kazernegehouwen enz.; minste 
inschr. was W. van de 
voor ƒ 7795. 

2o. idem van de werken in de Orebhelinie en 
de linie in de Neder-Betuwe; minste inschr. 
was C'. Vroomhof, te e voor 
ƒ 3450. 

3o. eene verving van kazernegel>ouwen 
enz., aldaar: minste inschr. wis Ph. Smit, aldaar, 
voor ƒ 781. 

 17 April : de aaideg van een oester-
nut op gronden van het watei-schap Broode-
Watering; minste inschr. was Ch. de Jonge, te 
lersckc. voor ƒ 47,700. 

Utrecht , 17 April : lo. Bestek AC, het leveren van eikenhouten s en van eiken-
ten behoeve van het tweede spoor  tusschen Arnhem—Zutlon, hout voor  wissels en kruisingen 

in 4 'rc ; ingek. 20 hilj . (  ongeldig): 

J. . van . 
e s &  Sühne, 

J. .1. v. d. Eerden Pm. 
m ft a Parte, 

J. . Groothuis, 
E. Clcrcx, 
ü. B. , 
B. . Clcrcx, 
J. Nahuis, 
. amhiotte Vignernn, 

J. A. v. d. Eerden Wz. 
P. 11. van . 

. Jansen, 

, 
\Ves(d, 

a Bokstel, 
a Amsterdam. 

, 
a Bokstel, 
» Silvolde, 
a Bokstel, 
a Oroenloo. 
a Brussel, 
a Bokstel, 
» idem 

, 

le perc. 
9795 ligg 

ƒ 312 
3.19 

32,518 

2e perc 
9795 ligg. 
ƒ 3.12 

3.16 
31,050 

2.92 

2.885 
3.18 

28,895.25 
3.19 

2.95 

2.935 
3.30 

28,895.25 
3.18 
3 15 

3e pelt;. 
9795 ligg. 
/ 3.12 

3.13» 
32,030 

3.20 
3.03 

2.97' 

28,895.25 
3.20 

4e perc. 

f 3228 
3370 

45 
42 
54 

42.88 

40.90 

2o Bestek , het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- en eindplaten, ijzeren baak-
en schroefbouten en stalen vcerringen, ten behoeve van het tweede spoor  tusschen Arnhem en 
Zutlen. n 3 perceelen): 

C  Caminell Jt Co., te Sheffield, 
Caramin &  Co., te Thy-le-Chateau, 
Soc. An. ile la fabriijued c ferd'Ougrée, te Ougrée, 

, te Oberhausen ad , 
Soeiété Jidm Cocipierill , te Seraing, 
Bochiimer  Vei-ein für  Berghau und lïussstaldfabri-

cation, te Bochuul, 
itheinische Stahlw«'rke, te liuhrort , 
 Phoenix"  Actien-üesellsohaft für  liergbau und 

lliittenhetrieb , te r b;[iuhrort . 
é Anon. des Aeiéries d'Angleur, tt; 

ïieuory (Angleur), 
Gesellsehalt für , tc Bochum, 
Actien-Cesidlschaft Eisen- und Stahlwerk, 
^ ti; Osnabrück, 

. , te Enen. 
. E. Oving Jr., te , 

n l,i. , te , 
Soeiété Au. de (iosselies, te (Josselies, 

. S. Stokvis &  Zn., te , 
11. B. Seissensclunidt, te Ph'ttenberg, 
Er . Beyersinann, te , 

h Sc a Porta, te Amsterdam, 

pere. 1. 
ƒ 163,038 

149.067 
148 000 
146,115 
144,556 

144.280 
141,613.08 

141.586 

141.220 
141,220.80 

186,377 
133,948 

perc. perc. 

ƒ 7749.50 
8064 
8700 
8310.75 
8680 
9150 
8854.90 

f 14.85 (1000 st.) 

15,30 a 
369 52 

« i i i l c n i e i n i i m i . 18 April : het amoveeren van G. Wolthuis, 
landhruggen en daarvoor in de plaats bouwen ' 
van 3 vaste bruggen; ingek. 16 bilj. , als: 
J. , te , ƒ 6509 
J. Zeldenrust, a Wart'um ,  6200 

. Wind, » Zoutkamp, » 6200 

. , a Ezinge, a 6126 

B. W. Pathuis, 
G. Bremer, 
S. . , 
S. Uhels, 
J. . v. , 
J. , 

a Bedum, 
a Garnwerd, 
a , 
a Bedum, 
a idem 
n idem 
» , 

. , te , ƒ 1295 
. v. Oasselt, . Venloo, a 750 

Vi . i~ le r i l .u n 18 April : de levering bij  dc 
directie der  marine te Willemsooi-d van ver-
schillende beuoodigdheden; minste inschrijvers: 
1. eiken halken. .1. J. Claason Jr . en 

Co., Amsterdam, ƒ 14892 — 
2. eiken krouunei-s, idem, a 4944.— 
3. wagenschot enz.. Wed .1. . 

Zaandam, i 2443,20 
4. Amerik . masten, Amhagtsheer 

en V. d. k Viiistorilam , a 1020.— 
5. dennen masten, J. .1. Clausen 

Jr . en Co., a 4467.— 
6. Noonlsche houtwaren. G. , 

Amsterdam, » 610.— 
7. Amerik . dekdelen. G. Alberts 

. en Co., , i 5460.— 
8. grenen balk-Noordsehe en Prui -

sistdie delen, F. enG.Gran, Zaaud., a 0236.— 
9. idem idem a 9236.— 

10. grenen ribben, schrooten en lat-
 ten, Gebr. Janzen, Xieuwediep, a 3688.— 

t 11. vuren delen, . Spaans, Bar-
singerhurn. a 8841.— 

 12. dennen id., A. Vos . , » 2018.— 
13. iejien- en essenhout. Wed. G. 

thus en Zonen, a 2922.— 
14. gemaakt ijzerwerk.T.C.(lovers. 

. l 3332.45 
15. noerbouten, V. d. Berg en Co., 

Amsterdam, a 1265.85 
16. koper  in bladen enz., . de s 

eu Zn., , a 10116.44 
17. koper in staven en koperdraad, 

idem idem. . 2870.635 

18. koperen spijkei-s, idem idem, a 3643.67 
19. lood, .  Nijkerk , Amsterdam, a 1259.25 
20. zink in bladen eu zinkspijkers, 

A. . . , » 971.51 
21. ijzeren spijkers. .  Enthoveu 

en Zn.. Za'lt-lloinmel . a 682.P0 
22. kramerijen, T. C. Covers, a 7227.17 
23. gereedschappen, s en llii -

weler, Ainslerdaui, - 3037.38 
i 24. vijlen, li . S. Stokvis en Zn., . a 1160.22 
25. tuachinekameibehoeft id. id,, a 1647.31 
26. afval van katoenen gai^ns, Gebr. 

Polak, , a 2879.10 
27. Eng. schaalkolen (Cardill  B. 

n en Zn., Amsterdam, a 23940.— 
28. smeekoli'ii. idem idem, a 2300.— 
29. houtskolen. C. Berghuijs. Amst., a 784.— 
30. dubbel- of huiilpapier , Jan Bak-

ker Cz„  Westaaan, a 1140.— 
31. |iek, n ridenbroek, Amst., a 1053.— 
32. zeegius, Vissering en  ld., a 536.— 
33. verfwaren. idem id., a 8564.59 

5888 34. loodwit, Wed. , Block 
 5850 eu Bract. , a 3444.-
5742 35. zinkverf.tiebr . Abrahams,'s-ll:ige,a 2414.40 
5730 36. , A. C. v. d. n en 

 5675 Zn„  's-Bosch. a 4620.— 
5600 37. lijnolie , . Albeidingk en Zonen, 

a 5438 Amsterdam, . 5412.50 
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88, natentolie, idem idem, f 4276.— 
8». , > 851.80 
40. patent ruw glas enz., G. , 

Nieuwediep, » n 8 9 . 6 u 

41. daklcien, A. Vos , , » 1200.— 
48. kalk en zand, Gebr. Janzen, 

Nieuwediep, ,, 482.50 
48. steen, G. , , » 3491.00 
44. vlagdook, Van llartro p en Zn., 
_ . » 124̂ .81 

4 6 . laken, geen inschrijvers. 
46. garens, G. . Brokmeier, Amst., » 1278.00 
47. duigen en boilemstukken, J. W. 

. Wijntjes , idem » 4675.— 
48. kommaliegocilcrcn (ijzerw.) T. 

C. Govers, , > 706.74 
49. koniinaliegoeder. (koperen blikw.) 

s & , Amsterdam, » 1076.47s 

80. borstelwerk enz., Aug. Zeven-
boom &  Zn., idem » 4241 96* 

 reuzel, Gt. p &  Zn., idem » 1686.6.1 
62. roet, J. . . Smits &  Co., idem * 1008.— 
88. groene zeep, S. A. n & 

Zn., , „  1618.40 
. bindrotting , . , 

Amsterdam, ,, 860. 
. papier  enz., e r  & 

, idem „  1405.81 
. stearine-kaarsen, directeur-liqui -

dateur  der . fabriek van 
Waskaarsen in liq.. Amsterdam, » 4524.45 

. 18 April : de levering van: 
lo. 10,000 e straatkeien '»/„ ; ingek. 2 

bilj. , als: 
F. Bodson. te lleumen. ƒ 8 80 
F. J. Smits, » , » 868.50 

2o. 80.000 Vechtsche straatklinkers, Vechtschen 
vorm; ingek. 4 bi|j., als: 
J. Plomp, te Zuijlens, ƒ 17.74 

s Beynen, » Utrecht, > 17.24 

54. 

65. 

66. 

G. v. d. Brooke, 
C. , 
J. J. , 
W. , 

. A. v. , 

Tri p &  Co., tc Utrecht, 
J. Bruut Jz., . Woerden, 
per  1000. 
So. 50,000 Vechtsche straatklinkers, Waalvorm; 
ingek. 6 bilj. , als: 

te Utrecht, 
» , 
» Amsterdam, 
> Zutfen, 

, 
. C. v. Stuijvenberg, » Utrecht, -
4o. 80,000 blauwe Uselstraatklinkers; ingek. 

6. bilj. , als: 
J. J. p firm a F. A. v. 

, te Gouderak, / 598.40 
J. Smits, » idem » 695.— 
.1. v. , ,, Ouderkerk a/d , » 588. 
P.tachelling&Zn.,» idem 
A. C. v. -

ninge, » Gouderak, 
J. C. v. Vliet, > idem „„„. _ 

 19 April : het benoodigde timmei-
werk, looil- en zinkwerk, en glas- en verfwerk 
van vij f burgerwoningen en veertien arbeiders-
woningen, onder  beheer  van den architect W. 
F. van der , in drie perceelen: 

Timmerwerk : 
J. P. , te , ƒ 16,249 
C. G. y. Oerle, , idem » 14,990 
JJ Cariier , » idem » 18,800 
G. J. n Sc . de Jong,» idem » 12,980 
G. v. t &  P. v.d. , » idem 
T. , „  idem 

. N. , > idem 
P. . v. Erkel, » idem 

- en zinkwerk: 
. . , te , 

J. v. d. , ,, idem 
Cuylit s & e , , , 

T A N 

/ 16.84 
> 14.93 

ƒ21.49» 
» 19.87 
» 19.75 
» 19.50 
» 19.24 
» 18.85 

 583.20 

» 575.20 
» 659.20 

» 11,660 
 11,222 

» 9,972 
> 9,249 

ƒ 1290 
> 1120 
i) 1118 

Glas- en verfwerk: 
W. v. , te , ƒ 2150 
. J. v. Amerom, > idem » 1900 

 19 April : het bouwen van een 
post-en-telegraaf kantoor  met woning voor  den 
directeur; ingek. 9 bilj. , als: 
J. J. v. , Zwammerdam, 
W. v. lngcn, Bodegrave, 
W. Boot, Woubrugge. 

. Gesman. Oudshoorn, 
. , , 

C. v. Amsterdam, Alkemade, 
J. , , 
J. Spreij, , 

"li e

ƒ 1.1,600 
» 13,595 
» 13,046 
» 12,972 
» 12,880 
» 12,649 
» 12,550 
» 12,217 
» 11,494 P. v. Vliet, Woubrugge, 

gegund. 
 19 April : het leggen van buis-

leidingen en zinkputten in- en het maken van 
bestratingswerken op het terrein om het Gym-
nasium en den Schouwburg: ingekomen 8 
bilj. , als: 

. , ƒ 12,777 

. de Jong, 
S. de Wit , 
J. Wallinga, 
N. , 
J. Toesman, 
A. .1. Croon, 
P. . , , , , . , 

2o. het leggen van een afstroomingsbuis ten 
behoeve der  bad-en-zweminrichting; ingek. 7 
bilj. . als: 

N. , ƒ 2660 
P. . , » 2290 
A. J. Croon, » 2217 
J. J. Toesman, » 2192 

. . , 2189 
B. de Jong, , 2135 

. J. S. Walker, » 2047 

i 11.984 
> 11,743 
> 11,730 
 11,660 
11,334 

i 10,987 
10.623 

E
van G 28  1883. 

N 

. 
. 30 April . 

Zutfen. te 10 uren, in e e Tuin: eene verving van 
kazernegebouwen enz., aldaar. 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener  open-
bare school in de kom der  gemeente, het leveren der benoodigde schóól-
meubelen, benevens het verrichten van eenige reparatie aan de onder-
wijzerswoning. . bij  den bouwkundige E. G. Wentink, te Schalkwijk. 
Aanw. te 9 uren, 

 te 11 uren, door  het polderbest. van Walcheren, in de 
Abdy: het uitgraven, overladen en vervoeren van 9627 , met het 
in profiel verwerken van 6362 s, benevens het afgraven, vervoeren en 
in profiel verwerken van 8550 ' zand, hij  den YVestkapelschcn zeedijk. 

's-llage, te U'/i uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het bestorten van de e 
hoofden aan den Oudehoornschen zeedijk. g ƒ 10,000; 2o. het 
bestorten van den Oudelandschen zeedijk. g ƒ 30,000. 

Berger, te 12 uren, hij . Smit: het bouwen van een gemeentehuis 
in het dorp Borger. Biljetten inzenden tc 10 uren. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het vergrooten van de 
school voor  m. u. . o., aan de Schelpkade. 

, te 2 uren, door  A. : het verbouwen van een pak-
huis, in verband met het , aan de , te 

. . bij  de architecten C. Bruijnzeel &  J. Verheul. 
, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 364, het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen, kunst-
werken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering van het 
hoofdgebouw, de wissels en sporen, behoorende tot het station Almeloo. 
2o. Bestek no. 865, idem idem, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het gemeenschappelijk station Zutfen en gedeelte weg in 
de . 

, te 8 uren, door  burg. en weth.: de levering van 45 
stuks schoolbanken. . bij  den architect . . C. van Someren, te 
Bergcn-op-Zoom. 

, te 3 uren, in het : het bouwen van een 
woonhuis aan den Schoonerwoerdschcweg. . bij  den architect J. C. 
van Wijk , te . 

Nleuwe-Pekela, te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen 
van eene school en onderwuzerswoning in wijk . aldaar; 2o. het maken 
van de schoolmcubelen. . bij  den gemeentearchitect C. Brill . 

Uden, te 4 uren,  het gemeentebest.: het bouwen eener  school 
te Volkel met overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., met 
levering der  materialen. Aanw. van 10—1 uur. 

, l 
, te 11 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten en 

verbeteren van de school te . . bij  den architect T. C. 
van der  Store, te . 

Bedegrave, te 12 uren, door  het gemeentebest.: het verbouwen van 
school A. 

Pannerden, te 1 uur, in het Veerhuis: het maken van de gebouwen, 
het verrichten der  aardewerken en wat daarmee in betrekking staat, 
ten behoeve van het stoomgemaal van de polders , Aerdt en 
Pannerden. . bij  de ingenieurs Van t & e , te Nijmegen. 

g ƒ 34.800. 
Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-

spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek AB, het leveren van 
omwendbare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal en van 
contrarails met toebehooren, ten behoeve van het tweede spoor  tusschen 
Arnhem en Zutfen, in 2 perceelen. . bij  den sectieingenieur . J. 
van , te Zutfen. 

Nijmegen, te 2 uren, door  den burgemeester: het bouwen vaneen 
politiewachthuis met brandspuithuisje en cachot, benevens het weg-
nemen van de oude witlagen en net voegen van den toren, alles 
te . 

Balaward, (onder  timmerlieden aldaar  woonachtig): eenige belang-
rijk e herstellingen aan de huizing |uard-State,"  door  Simon a 
bewoond. Biljetten inzenden voor  1 i bij  J. . , gardiaan van 
het St.-Antoniegasthuis. 

Weensdag, . 
Verwerd, te 10 uren, op het gemeentehuis van Fcrwerderadeel: lo. 

het maken van eene bewaarplaats van fecahen te ; 2o. de leve-
ring van 200 privaattonnen en 40 deksels; So. de levering van 900stère 
grint en 160 stère puin. 

, te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo.het 
wegruimen van een in het Volkerak, onder  Fijnaard, gezonken vaartuig. 
Aanw 26 April ; 2o. het opruimen van , de e 
en de strook aan den rechteroever  van den , tusschen 
de kilometerraaien 109 en 111. g ƒ 16,800; So. het maken van 
zuilenbazaltstecnglooiing langs den rechteroever  van het , tus-
schen de kilometerraaien 122 en 123, onder  de gemeente . 

g ƒ 5400. 
, te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van-
en bij  den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoor-
weg Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanw. ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. g ƒ 8600. ) 

Nl»ae, te 1  door  burg. en weth.: het bouwen eener  school 
(thans zonder  speelplaats) met ameublement enz. voor  144 leerlingen. 

. bij  den architect J. . , te Goes. Aanw. te 12 oren. 
) 
 te 3 uren, in de consistoriekamer  der . gemeente: 

het leveren en inzetten van 17 stuks gegoten-ijzeren ramen in het 
kerkgebouw der  Ned. . gemeente. Aanw. te 2 uren. 

, 'savonds 8 uren, bij  W. Vonk, in de Schrans: het 
bouwen eener  stélphuizing onder  Goutum. 

 'savonds 8 uren, door  bet best. der Bouwvereeniging, 
bij  Wed. Êekhoff: het kouwen van 66 woningen in de Ooster- en in de 
Vvesterbadstraat buiten de voormalige Apoort, aldaar, met de levering 
der materialen enz. . bij  den bouwkundige J. Woldendorp. 

, door  den architect . . : het bouwen van 
een heerenhuis, aldaar. 

Valburg, door  burg, en weth.: het afbreken der  bestaande en het 
bouwen van eene nieuwe school te Slijk-Ewijk . 

, . 
 te 123;, uren, door  burg. cn weth.: lo. het aanbren-

gen van een trottoir  langs de zuidzijde van de St.-Jansstraat; 2o. het 
herstellen van den . 

, te S uren. door  burg. en weth.: het ver-en aanbouwen 
der openbare lagere school te Westerbroek. 

VrUdag, 4 . 
 te 11 uren, door  burg. en weth.  Onstwedde, ten 

gemeentehuize: de bijbouw van 8 lokalen met bijkomende werken aan 
de eerste school te Stadskanaal, hoofdonderw. Jager. . hij  J.
huizen. Aanw. 80 April , te 11 uren. 

Naarden, te 11 uren, in de kazerne : het maken van eene 
bestrating vóór de kazerne en het verbeteren van de wegen en paden 
der Pupillenschool te Nieuwersluis. g ƒ 1450. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het maken en inhangen van deuren 
voor  de sluizen van de Willemsvaart en bij  behoorende werken. g 
ƒ 8205 ; 2o. het maken van eene berg- en herstellingsplaats voor  sluis-
deuren, en het maken en inhangen van nieuwe vloeddeuren voor  de 
3 n aan den mond van het p te Zwartsluis. 

g ƒ 7900. 
 te 12 uren, in Odéon: het éénjarig onderhoud van de gewone 

werken en kazernegebouwen in de legerplaats bij  Oldebroek. g 
/ 1600. ) 

, te 1 uur, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van de : lo. de aanleg van een telegraaflijn tus-
schen Winkel en Wieringerwaard. g ƒ 770 ; 2o. het herstellen 
en verbeteren van de telegraaflijnen tusschen Amsterdam en . 

g / 1800. ' 
, te 2'/, uren, door  het ministerie van waterst. enz., 

aan het lokaal van het prov. best.: de herstelling en versterking van 
een gedeelte van den oostelijken kanaalboon! der  nieuwe -
sterrij t g / 4000. 

, 'savonds 8 uren, door  J. van den Berg: het amoveeren van 
twee huizen aan de Buiten watersloot, aldaar, en het ter  plaatse bouwen 
van 2 woonhuizen. . bij  den bouwkundige W. van , aldaar. 
Aanw. 2 . te 5 uren. 

Baterdag, S . 
Wlerlngen, te 4 uren, door  het dijkshest, in het Schippershuis: het 

maken van 3 vakken steenglooüng en een steenen dam. . bij  den 
opzichter  S. B. Gorter, aldaar. 

, ter  secretarie van : het leveren en ter  plaatse 
brengen van 190 stère grint en 28 stère grintzand, in 2 perceelen. 

 door  E. G. Verkade, ten kantore van den architect
van der : het maken van eene aanbouwing bij  het pakhuis 
C. 167. -

, . 
 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van bagger-
werk tot verbetering van de Zuid-Willemsvaart, tusschen sluis 16 en 
de Belgische grens nabij , in de gemeente Weert. Aanw, 80 
April . g ƒ 6600 ; 2o. het maken van 2 wisselplaatsen op de Zuid-
Willemsvaart, tusschen sluis 16 en de Belgische grens nabij . 
Aanw. 30 April . g ƒ 4200. 

, te l  uren, door  het ministerie van waterst.enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van den oever 
voor  het 's-Gravendeelscheveer  aan de e . Aanw. 80 April . 

g ƒ 4400. 
, te 12 uren, door  den dijksteel van het polderdistrict Over-

liet uwe, in het Ambtshuis: lo. het verhoogen en verzwaren van een 
gedeelte van den k onder  Elden en , ter  lengte van 
ongeveer  880 ; 2o. idem idem van den k onder , ter 
lengte van ongeveer  1125 ; So. idem idem van den Waalbandijk onder 
de d , van Pannerden, ter lengte van ongeveer  1449
4o. het onder-profiel-brengen van den in 1881 verhoogden en verzwaar-
den dijk onder , Oosterhout en . Aanw. 4 , te 10 
uren. Biljetten inzenden uiterlij k 6 . 

Amsterdam, te 12 uren, door  het best. van de Sloteibinnen-en 
e Gecombineerde polders, in het Burgerweeshuis: het 

leveren en stellen van een nieuwen houten vijzel met toebehooren in 
het stoomgemaal , en het driejarig onderhoud van 2 
watermolens, 2 overhalen met hunne polderhuizen en annexe werken 
aan gemelden polder  toebehoorende, van 1 Juni '83—31 i '86. . 
bij  den opzichter  G. S. Neut, Overtoom 159, te Nieuwer.imstel. Aanw. 
6 , te 10 uren. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 



E . 
J VOEGSE

38, patentolie, idem idem. f 4275.— 
89. halfwitglasenz., E. , ,  861.30 

. natont ruw glas enz., G. , 
Nieuwediep, 

41. dakleien, A. Vos . , 
42. kalk en tand, Gebr. Janzen, 

Nieuwediep. 
43. steen. (i. . , 
44. vlagdoek, Van p en Zn., 

, 
45. laken, geen insehnjvers. 
46. garens, (i. . Brokmeier, Amst., 
47. duigen en bodemstukkcn, J. W. 

. Wijntjes, idem 
48. kommaliegoederen (ijzerw.) T. 

C. Govers, . 
49. kommaliegoeder. (koperen blikw.) 

s & , Amsterdam, 
60. borstelwerk enz.. Aug. Zeven-

boom Sc Zn., idem 
61. reuzei, (it. p * Zn., idem 
62. roet. .1. . | |. Smits X- Co., idem 
53. groene zeep, s. A. n Sc 

Zn.. . 
64. bindrotting , . , 

Amsterdam, 
56. papier  enz., e r  & 

, idem , 
66. stearïne-kaai-son. directeur-liqui -

dateur  der . fabriek van 
Waskaarsen iu liip . Amsterdam, i 

l i . ud * . 18 April : de levering van. 
lo. 10.000 e straatkeien »>.,: ingek. 2 

bilj. , als: 
F. Bodson. te lleiimen. ƒ 880 
ï . .1. Smits, , , » 868.50 

2o. 30.000 Vechtsche straatklinkers, Vecbtschen 
form; ingek. 4 bilj. , als: 
J. Plomp, te Zuijlens, ƒ

s Bcynen, » Utrecht, » 17.24 

689.50 
1200.— 

482.50 
3491.90 

1243.81 

1278.90 

4075.— 

706.74 

1076.475 

4241.965 
1686.63 
1008.— 

1618.40 

850.— 

1405.81 

4524.45 

ƒ 16.34 
 14.93 

Tri p Sc Co., te Utrecht, 
J. Bruut Jz., .1 Woerden, 

 1000. 
lo. 50.000 Vechtache straatklinkers, Waal vorm: 
:-,'ek. 6 bilj. , als: 

tc Utrecht, ƒ 21.405 
» (.inschoten, » 19.87 

G. v. d. Bróeke 
C . 
J. .1. lakker, 1 
W. , » 

. A. V. . » 

. C. v. Stuijvenherg, » 
4o. 80.000 blauwe : 

6. hilj. , als: 
.1. J. p firm a f. A. v. 

, te Gouderak, 
J. Smits, » idem 
.1. v. , » Ouderkerk a/d , 
P.Schelling&Zn.,» idem 
A, ('. v. -

ninge,  Gouderak,  575.20 
J. (!. v, Vliet, » idem 1 559.20 

 19 April : het benoodigde timmer-
werk, lood- en zinkwerk, en glas- en verfwerk 
van vij f burgerwoningen en veertien arbeiders-
woningen, onder  beheer  van den architect W. 
F. van der , in drie perceelen: 

Timmerwerk : 
.1. . , te , / 15.249 

Amsterdam, » 19.75 
Zutfen. >

, » 19.24 
Utrecht, » 18.85 

elstraatkünkers; ingek. 

ƒ 698.40 
» 595.— 
» 588.— 
 583.20 

C. G. v. Oerle, » idem 
('. ('arlier , , idem 
0.1. n Sc . de Jong,» idem 
0. v. Üiest Sc P. v. d. , » idem 
T. . » jd, . m 

. N. , > idem 
i' . . v. , „  idem 

- en zinkwerk: 
. . , te , 

J. v. d. , ., idem 
Cuylit s Sc e , > , 

14.990 
1 13.800 
» 12,980 
» 11,660 
» 11.222 
» 9,972 
 9,249 

/ 1290 
» 1120 
» 1118 

Glas- en verfwerk: 
W. v. , te , ƒ  2150 

. J. v. Amerom, > idem » 1900 
Alkeuiadr . 19 April : het bouwen van een 

post-en-telegraafkantoor  met woning voor  den 
directeur: ingek. 9 bilj. , als: 
J. J. v. , Zwummcrdam, 
VV. v. . lïodegrave, 
\V . Boot, Woiibrugge. 

. Gesuiau. Oridshonrn, 
11. . , 
C v. Amsterdam, Alkemade, 
.1. , , 
. Spreij. , 
. v. Vliet, Woubrugge, 

gegund. 
( inningen. 19 April : het leggen van buis-

leiilingen en zinkputten in- en liet maken van 
bestnitingsweiken op het terrein om het Gym-
nasium en den Schouwburg; ingekomen 8 
bUJ., als: 

. , ƒ
11.984 

/ 13.600 
 18,595 

» 13,046 
» 12,972 
 12.880 

» 12,649 
» 12,550 
» 12,217 
» 11.494 

ii . de Jon.' 
S. ,1e Wit , 
J. Wallüiga, 
N. , 
J. Toesman, 
A. .1. Croon, 
P. . , 

11,743 
11.730 
11,660 
11.334 
10.987 
10,628 

2o. hel leggen van een afstroomingsbuis ten 
behoeve der- bad-en-zweniinrichting; ingek. 7 
bilj. , als: 

N. . ƒ 2600 
P. . , » 2290 
A. ,T. Croon, » 2217 
J. J. Toesman, » 2192 

. . „  2139 
B. de Jong, 2135 

. J. S. Walker, ,, 2047 

E
van G 28  1883. 

N 

van 

. 

/ u i f e n . te 10 uren, in e e Tuin : eene verving van 
kazernegebouwen enz., aldaar. 

, te l l uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener  open-
bare school iu de kom der  gemeente, het leveren der  benoodigde school-
meubelen, benevens het verrichten van eenige reparatie aan de onder-
wijzerswoning. . bij  den bouwkundige E. G. Wentink, te Schalkwijk. 
Aanw. té 9 uren. 

, te 11 uren, door  het poldcrbest. van Walcheren, inde 
Abdij : het uitgraven, overladen en vervoeren van 9527  klei, met het 
in profiel verwerken van 6362 , benevens het afgraven, vervoeren en 
in profiel verwerken van 3550 3 zand. hij  den Westkai>elschon zeedijk. 

 te l l 1 / *  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het bestorten van de lloornsche 
hoofden aan den Oudehoornschen zeedijk. g f 10,000: So. het 
bestorten van den Oudelandschen zeedijk. g ƒ 30,000. 

B o r g e r , te 12 uren, bij . Smit: hèt houwen van een gemeentehuis 
in het dorp Borger. Biljetten inzenden te 10 uren. 

 ti» l uur, door  burg. en weth.: het vergrooten van de 
school voor  in. u. . o., aan de Schelpkade. 

 te 2 uren, door  A. : het verbouwen van ecu pak-
huis, in verband met het , aan de , te 

. . bij  de architecten 0. lïruijnzeel &  .1. Verheul. 
. te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatssiroor-

wegeu, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 364, het onderhouden 
van- en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen, kunst-
werken, inrichtingen en verdere wei-ken, met uitzondering van het 
hoofdgebouw, de wissels en sporen, behoorende tot het station Almeloo. 
2o. Bestek no. 365, idem idem, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het gemeenschappelijk station Zutfen en gedeelte weg in 
de . 

 . te 3 uren. door  burg. eu weth.: de levering van 45 
stuks schoolbanken. . bij  den architect . . C. van Someren, te 
Bergen-op-Zoom. 

 te 3 uren, in het : het houwen van een 
woonhuis aan den Sehoonerwoerdscheweg. . by den architect J. C. 
van Wijk , te . 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen 
van eene school en onderwijzerswoning in wijk , aldaar; 2o. het maken 
van de schoolmeubelen. . hij  den gemeentearchitect C. Brill 

l 'den , te 4 uren, door  het gemeentebest.: het houwen eener  school 
te Vol kei met overdekte speelplaats, bergplaatsen, privaten enz., inet 
levering der  materialen. Aanw. van 10—1 uur. 

. te l i uren, door  burg. en weth.: het vergrooten en 
verbeteren van de school te . . bij  den architect T. C. 
van der  Sterr, te . 

 te 12 uren. door  het gemeentebest.: het verbouwen van 
school A. 

 te 1 uur, in het Veerhuis: het maken van de gehouwen, 
het verrichten der  aardewerken en wat daarmee in betrekking staat, 
ten behoeve van het stoomgemaal van de polders , Aerdt en 
Pannerden. . bij  de ingenieurs Van t & e , te Nijmegen. 

g ƒ 34.800. 
Utrecht , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-

spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek AB, het. leveren van 
om wendbare puntstukken en kruisstukken van gegoten staal en van 
contrarail s met toebehooren, ten behoeve van het tweede spoor  tusschen 
Arnhem en Zutfen, in 2 perceelen. . hij  den sectieingenieur  J. 
van , te Zutfen. 

 te 2 uren. door  den burgemeester: het bouwen vaneen 
politiewachthuis met hrandspuithnisje en cachot, benevens het weg-
nemen van de oude witlagen en het voegen van den toren, alles 
te . 

B o l s w a r d. (onder  timmerlieden aldaar  woonachtig): eenige belang-
rijk e hei-stellingen aan de huizing "  door  Simon a 
bewoond. Biljetten inzenden voor  1 i bij  J. . , gardiaan van 
het St.-Antonicgasthuis. 

r  w e r d , te 10 uren, op het gemeentehuis van Ferwerderadeel: lo. 
het maken van eene bewaarplaats van fecaliën te ; 2o. deleve-
rin g van 200 privaattonneu en 40 deksels; 3o. de levering van 900 stère 
grint en 150 stère puin. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo.het 
wegruimen van een in het Volkerak. onder . gezonken vaartuig. 
Aanw 25 April ; 2o. het opruimen van , de e 
en de strook aan den rechteroever  van den Geldersche . tusschen 
de kilometer  raaien 109 en 111. g ƒ 16,300 ; 3o. het maken van 
zuilenbazaltsteenglooiing langs den rechteroever  van het l l ega l, tus-
schen de -raaien 122 en 123, onder  de gemeente . 

g ƒ 5400. 
 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het onderhouden van eenige werken van-
en bij  den Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve van den spoor-
weg Nieuwediep—Amstei'dam. . hij  den eerstaanw. ingenieur  bij  de 
Staatsspoorwegen te Amsterdam. g ƒ 8500. ) 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen eener  school 
(thans zonder  speelplaats) met ameublement enz. voor  144 leerlingen. 

. bij  den architect J. . , tc Goes. Aanw. te 12 uren. 
) 

 te 3 uren, in de consistoriekamer der . gemeente: 
het leveren en inzetten van  stuks gegoten -ijzeren ramen in
kerkgebouw der  Ned. . gemeente. Aanw. te 2 uren. 

 'savonds 8 uren, bij  W. Vonk, in de Schrans: het 
bouwen eener  stelphuizing onder  Goutum. 

 'savonds 8 uren, door  het best. der  Bouw vereeniging, 
hij  Wed. : het bouwen van 56 woningen in dc Ooster- en in de 
Westerhadstniat. huiten de voormalige A|voo!t, aldaar, met de levering 
der materialen enz. . bij  den bouwkundige .1. Woldendorp. 

 door  den architect . . : bet bouwen van 
een hoerenhuis, aldaar-. 

 door  burg. en weth.: bet afbreken der  bestaande en het 
bouwen van eene nieuwe school te Slijk-Ewijk . 

 te  , uren. door  burg. en weth.: li», het aanbren-
gen van een trottoi r  langs de zuidzijde van de St.-Jansstraat: 2o. het 
herstellen van den . 

, e 3 uren. door  burg. en weth.: het ver-en aanbouwen 
der openbare lagere school te Westerbroek. 

 - te l uren, door  burg. en weth. van Onstwedde, ten 
gemeentehuize: de bijbouw van 3 lokalen met bijkomende werken aan 
de eerste school te Stadskanaal, hootdonderw. Jager. . bij  .1. -
huizeu. Aanw. 80 April , te 11 uren. 

 te  uren, in de kazerne : het maken van eene 
besti-ating vóór de kazerne en het verbeteren van de wegen en paden 
der Pupillenschool te Nieuwersluis. g ƒ 1450. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo. het maken en inhangen van deuren 
voor  de sluizen van de Willemsvaart en hijhehoorende werken. g 
ƒ 8205: 2o. het maken van eene berg- en herstellingsplaats voor  sluis-
deuren, en het maken en inhangen van nieuwe vloeddeuren voor  de 
3 n aan deu mond van het p te Zwartsluis. 

g ƒ 7900. 
 te 12 uren. in Odéon: het éénjarig onderhoud van de gewone 

werken en kuzernegetiouwen in de legerplaats hij  Oldebroek. g 
f lflOU ) 

 te l uur, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van de : lo. de aanleg van een telegraaflijn tus-
schen Winkel en Wieringerwaard. g ƒ  2o. het herstellen 
en verlveteren van de telegraaflijnen tusschen Amsterdam en . 

g ƒ 1800. 
 te 2'/s uren, door  het ministerie van waterst. enz., 

aan het lokaal van het. prov. best.: de herstelling en versterking van 
een gedeelte van den oostelijken kanaalboon! der  nieuwe -
sterrij t g f 4000. 

, 'savonds 8 uren. door  .!. van den Berg: het amoveeren van 
twee huizen aan de Buiten watersloot, aldaar, en het ter  plaatst? bouwen 
van 2 woonhuizen. . bij  den bouwkundige VV. van . aldaar. 

 Aanw. 2 . te 5 uren. 

 te 4 uren, door  het dijksbest. in het Schippershuis: het 
maken van 3 vakken steenglooiing en een steenen dam. . bij  den 
opzichter  S. B. Gorter, aldaar. 

 ter  secretarie van : het leveren en ter  plaatse 
brengen van 190 stère grint en 28 stère grintzand, in 2 perceelen. 

 door  E. G. Verkade, ten kantore van den architect
van der : het maken van eene aanbouwing bij  het pakhuis 
C. 157. -

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het verrichten van bagger-
werk tot. verbetering van de Zuid-Willemsvaart , tusschen sluis 16 en 
de Belgische grens nabij , in de gemeente Weert, Aanw. 30 
April . g f 5000; 2o. het maken van 2 wisselplaatsen op de Zuid-
Willemsvaart, tusschen sluis 16 en de Belgische grens nabij . 
Aanw. 30 April . g ƒ 4200. 

 te l l ' / t uren, door  het ministerie van waterst.enz., aan
gebouw van het prov. best.: het bezinken en bestorten van den oever 
voor  het 's-Gravendcelsehovoer  aan de e . Aanw. 30 April . 

g ƒ 4400. 
Eist ,'t e 12 oren. door  den dijkstool van het polderdistrict Over-

betuwe, in het Ambtshuis: lo. het verhoogen en verzwaren van een 
gedeelte van den k Ouder  Eldeu en , ter  lengte van 
ongeveer  880 ; 2o. idem idem van den k ouder , ter 
lengte van ongeveer  1125 ; . idem idem van den Waalhandijk onder 
de d , van Pannerden. ter  lengte van ongeveer  1449 ; 
4o. het onder-pi'ofiel-hrengen van den in 1881 verhoogden en verzwaar-
den dijk onder , Oosterhout en Slijk-Ewijk . Aanw. 4 , te 10 
uren. Biljetten inzenden uiterlij k 6 . 

 te 12 uren, door  het best, van de Sloterbinncn-en 
o Gecombineerde poldeis, iu het Burgerweeshuis: het 

leveren en stellen van een nieuwen houten vijzel met toebehooren in 
het stoomgemaal , en het driejari g onderhoud van 2 
watermolens, 2 overhalen met hunne polderhuizen en annexe werken 
aan gemelden polder  toebohoorende, van 1 Juni '83—31 i '86. . 
bij  den opzichter  G. S. Nout, Overtoom 159, te Nieuweramstel. Aanw. 
5 , te 10 uren. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 



. 
E . 

school voor  288 kinderen. . bij  den burgemeester  en den architect 
u Croix, te Alkmaar . Aanw. 2 , te 11 uren. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 367. hetoinhoogbrengen van 
de douaneloods en vrij e loods met eenige bijkomende werken op het 
goederen station Fijenoord. 

 S
. te 12 uren, door  de commissie tot den grintweg van 

Zalt-Bnmmel naar  Nederhemert, bij  Wed. Van der  Aa: het baggeren, 
aanvoeren en oprijden der  henoodigde grint . 

 te 12 uren, dooi'  den directeur  der  artillerie-sta {iel- en eon-
structiemaga/ijnen: do levering van: pere. 1, 30.000 . lichte kardoes-
zijde, pere. 2, 1000 . /ware idem. 

, te 12 uren, iu t Wapen van de Zijpo : lo. het 
onderhouden van alle gehouwen, bruggen, de sluis en verdere eigen-
dommen, henevens eenige vernieuwingen: 2o. het ophoogon en onder-
prol iel-brengen van 1780 . weg in de Zij|n \ 

 te 2 uren. door de maatschappij  tot exploitatie van 
Staatsspoor  wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 366, hot onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gehouwen, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering dei-
wissels en sporen, behoorende tot het station Enschede. Aanw. 1 , 
te l'/ j  uren: 2o. Bestek no. 368, idem idem, behoorende tot het station 
Fijenoord. Aanw.  April ; 8o. k no. 369, idem idem idem, be-
hoorende tot het station m (Beurs). Aanw. 30 April : 4o. idem 
idem idem, behoorende tot het station . Aanw. 1 . 

n te 2'(' t uren, in e : het bouwen van een 
fabrieksgebouw met pakhuis en zolders, benevens ketelhuis, schoorsteen 
en bijhehoorende werken, op een terrein op het Noordereiland aan de 

, alaar. lui . bij  den architect W. Stok, Spuiwater 10, 
aldaar. 

/ . i l f l i i l i . te 3 uren, bij  Tromp: het uitdiepen, graven en baggeren 
van tie groote waterleiding in tien polder n , van Schutlaken in de 
Ooij  al'  tot bij n te . Aanw. 4 , te 9 uren. 

. in e : het houwen van eene villa op een 
terrein te Bussutn. . hij  den architect .1. F. Evers, te Bussuin. 
Aanw. 4 en 5 , te 10 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. en/..: lo. het 
herstellen van den zuider m eu het in verband daarmee 
maken van een haven tusschen peilschaal 36 en 38, in de prov. Overijsel, 
gein. . Aanw. 2 . g /'21.800; 2o. het vernoegen, 
verzwaren en verdedigen van het oostelijk deel van den Sasdijk en de 
daarmee in-verband-stuunde weiken. onder  do ge:neente e Werken 
ca. en Werkendam, prov. Noord-Brabant. Aanw. 2 . g 
ƒ 19,500. 

.u i len te 11 uren. door  tien inspecteur  der  dir . belastingen en/.., 
aan zijn bureau: het onderhouden van- en hel doen van eenige her-
stellingen aan de gehouwen tier  invoerrechten en accijnsen te t cn 
te Babberieh en van de wachthalten te n en aan den weg naar 
Elton, van den dag der  goedkeuring tot en met 31 t '86. . bij 
den bouwkundige voor de bandsgebouwen, le afd., te e en bij 
den hoofdopzichter . Fokkens. te Zwolle. Aanw. 2 , te 1 uur. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat eu/.: het 
bouwen van eene verdieping op «le modelzaal eu het verrichten van 
daarmee in-verbami-staande werken, ten dienste van het hydrografisch 
bureau van het departement van marine, te . g J 10,373. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een kanaal aan het benedeneind van g met weder-
zijdsche dijken, ter  grondberging op de . Aanw. 6 . g 
f 55,000. ) 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterstaat en/., ten 
dienste der  Staatssjioorwegen : lo. het vergrooten van de haven te Staveren, 
het maken van het stationsterrein en een gedeelte aardebaan. benevens 
eenige andere werken, aldaar, ten behoeve van den spoorweg Staveren— 

. , bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te 
Zwolle en den seetieingenieur, te Sncek. Aanw. 1 en 2 , te 11 uren. 

g ƒ 894,000 ; 2o. het maken van gebouwen en eenige andere 
werken op het station Oost/aan en van 2 wachters woningen bij  de 
draaibruggen te Zaandam, ten behoeve van den spoorweg Zaandam— 

. Aanw.  en 2 , te 11 uren. g ƒ 58,516; 8o. de leve-
rin g van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen en van 
haakbouten, in 2 pere. . op het bureau der  spoorwegen, . 

 , te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemaga/ijiien: de levering van: pere. 1, 4000 . messingplaat, dik 
0.0013 „  100 , idem dik 0.0007 ; pere 2, 150,000 . grove 
Engelsche steenkolen; pere, 3, 200,000 . lijn e e steenkolen. 

, te 12'|3 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten en 
verbeteren van de school, aldaar. . bij  den architect T. C, van der 
Sterr. te . Aanw. 4 , te 12 uren. 

. te 2 uren, door  burg. en weth.: het verrichten van eenige 
veranderingen aan de gemeenteschool, alsmede de vernieuwing der 
schoolmeubeleii. Aanw. 2 , te 2 uren. 

. te 4 uren. door  burg. en weth.: het houwen eener 
nieuwe school met overdekte speelplaats, benevens onderwijzoi-swouing 
met bijgebouwen, en het leveren van schoohneuhelen in die gemeente. 

l bij  den bouwkundige J. W. van der  Putten, te . Aanw. 
te 11 uren. 

 fO
 te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. het maken van 2 paalschermen 
op Wielingen. Aanw. 4 . g ƒ 11,050; 2o. het planten van 
stroo en helm, het stellen van rietschuttingen enz. in de duinen op 
Tesse) en aan den vasten wal van , in 3 perceelen. 

g resp : ƒ 6050, ƒ 9600, ƒ 7400: 3o. het verbeteren van een ge-
deelte der  kade op . Aanw*. 4 . y 3950; So. het maken en 
leveren van 300 betonblokken voor de z.oebrokers van de havenhoofden 
te Umuiden. 

 tc 12 uren, door het best. van het waterschap e 
Slang, te , in het : lo. het maken der  gebouwen; 
2n. het leveren cn stellen van een stoomwerktuig mettoebehooren, een 
en ander  ten dienste van het te stichten stoomgemaal voor  dc water-

schappen c Slang, , Neer-en-Overzeldert . bij  den civiel-
ingenieur P. A. , te Vrijenban. Aanw. 2 , te 12 uren, 
bijeenkomst aan de Zeldertscbesluis. 

, tc 12 uren, op het s der  Vier  Noorderkog-
gen: het vernieuwen van dc Banebrug te . . bij  den 
opzichter  A. r  te . 

 te 2 uren, door  den burgemeester: het leveren  leggen 
van  uien triolen, sprui triolen enz. Aanw. 4 , tc 10 uren. 

 te 10 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best,: het maken van werken tot ver-
verdediging van den oever  vóór Neuzen. Aanw. 3 en 5 . g 
/' 55,000. 

 tc 11 uren, iu het Nederlandsch : de levering 
van 8000 . n en 500 . Engelsche kolen voor  het 
stoomgemaal 't t van Benthuizen. Biljetten inzenden uiterlij k 10 

i ten kantore van Jhr. Jantzon van Erlfrenten van Baby n ien broek, 
te . 

 to 1 uur, door  burg. en weth.: het maken, leverenen 
stellen van den bovenbouw der te vernieuwen Jaukuitenbrug, aldaar. 
Aanw. 8 , te 11 uren, aan het Timmerhuis. 

 te 12 uren, door  den bouwmeester  A. C. Bicijs, in het 
gebouw d'tieelvinck: het amoveeren en wederopbouwen van het perceel, 
gelegen aan het , hoek Bui ten-Visse hei-straat, no. 13, aldaar. 
Aanw. 5 , te 4 uren. 

hi-iel te 2 uren, door  burg. en weth. van , in het koffiehuis 
 Fortuin : het bouwen van  school voor  288 leerlingen in het 

dorp . Aanw. 3 uren vóór de besteding. g /'  16,100. 
 het bouwen van  ziekenhuis van 97 bedden, barakken-

gebouw van 28 bedden, lijkenhui s met sectiekamer, benevens torrein -
onilieiiiingen, alles op blok V der  voormalige vestinggronden, aldaar. 

. bij  den opzichter  voor  het werk F. de , te r  bij 
den ingenieur-architect W. t'. , te . Aanw. 11 , 
te  uren. g ƒ 119,000. 

 , te 10 uren, door de commissie van toezicht over het 
gesticht , in het lokaal iFetfl Pavore", Smedestraat: de 
levering van de henoodigde steenkolen voor  1 jaar, geraamd op: 11,000 

. Engelsche gasstcenkolcn, 11,000 . Westfaalsche vlamkoten. 
 te 2 uren. door de maatschappij  tot expl. van Staats-

spoorwegen,  het centraalbureau: lo. Bestek  361, het leggen van 
de tweede sjioorbaan tusschen het aansluitingspunt  den Nederl. 

g nabij  Arnhem  het aansluitingspurt van den Ooster-
spoorweg nabij  Zutfen: het wijzigen en uitbreiden der  tusschengelegen 
stations terreinen  bet verrichten van bijkomende werken, ten behoeve 
van den spoorweg . . hij  den sectieingenieur 

. J. van , te Zutfen. Aanw. 5 , te 9 uren: 2o. idem idem 
idem. behoorende tot het gemeenschappelijk station Utrecht. Aanw. 12 

, te 10»/, uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 4 dwarskrihben onder  de gemeente , langs den 
rechteroever  van den , tusschen de kilometerraaieu 32  33 
der  herziene rivierkaart . Aanw, 9 . g ƒ 8700. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. de veranderingen 
en vergrootingen der 4 openbare lagere scholen in de kom, te Boekeïoo, 
te Bourse en te Brammeloo. in die gemeente. . bij  den bouwmeester 

. Aalbers, te liroenloo. Aanw. 15 , te 10 uren; 2o. de levering 
van 308 stuks schoolbankjes, volgens aanwezig model, in 7 perceelen 
en iu massa. 

 te 11 uren,  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen  verbeteren der 

-  havenwerken op . Aanw. 10 . g f 8300. 
 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrrichten van metselwerken 
en het verleggen van  gedeelte spoorweg op het Zuiderhavenhoofd 
te Umuiden. Aanw. 10 . 

 te 2'' 2 uren, door  het best. der e he : 
het afbreken van bestaande gebouwen eu daarterplaatse nieuw bouwen 
van ecu woonhuis en andere lokalen, alsmede eenige werkzaamheden, 
een en ander  ten behoeve der  manege. . hij  den architect A. van 
Ameyden van m , aldaar. Aanw. 11 , te 10 uren. 

 a/d. Usel. te 10 uren, door  schout  ploldermoesters van 
den |»older , bij  Wed. : het maken van 

 gebouw, bestaande in machine-  ketelhuis,  steen kolen berg-
plaats  de benoodigde aardewerken, ten dienste van het te stichten 
stoomgemaal voor  dien polder, in 1 perecel. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebnuw van het prov. best.: het leveren, planten en onder-
houden van beiikeboomen langs het 7e perceel der e wegen 
in , van do Belgische grens te Neeritter  tot de s tegenover 
Venloo. g ƒ 1750. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de uitvoering 
van eenige werken tot normaliseering van dc Waal onder  Echteld, 
J zend , tusschen de kilometerraaieu 46 en 49 der  herziene 
rivierkaart . Aanw. 16 . g 101,300. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat en/., aan 
het gebouw van het prov. best..*  de voorziening der  boorden van het 
Noonlhollandsch kanaal, in 3 perceelen. Aanw. 17 . : pere. 
1 /' 8000,  2 ƒ 15,700, pere. 3 ƒ 6300. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het verhoogen van  gedeelte van 
's s straatweg van r  naar  Zwolle nabij , eu het 
vernieuwen van een daarin gelegen duiker. Aanw. 17 en 18 . 

g ƒ 3785. 

 20 April : het maken van werken 
aan hoofd  op den oever  van Neuzen, behoo-
rende tot de werken van het kanaal van Neuzen; 
ingek. 8 bilj. , als 
A. de Jong , 
C. v. d. , 
k. knul,' . 
1. v. e , 
J. Tollenaar, 
G. . . 
A. Tholens, 
V. de Clercq 

te Neuzen, 
» idem 
i idem 
» Breskens, 
» Neuzen, 
» Sliedrecht, 
» Neuzen, 
o Selzaete, 

/' 2910 
» 2900 
» 2850 
» 2820 
» 2799 
» 2790 
» 2780 
» 2255 

 20 April : het sloopen van eene 
bestaande school en het bouwen van eene tus-
schcnschool, waarhoven gymnasium, met bij  le-
vering vau meubelen en kachels enz., onder 
beheer  van den bouwkundige Joh. J. van , 
te Utrecht; ingek. 10 bilj. , als: 
0. Exulto, te Uorichcm, 
T. W. Wapperom, » idem 

idem 
idem 
idem 

. 
(ïorichem, 

idem 
's-llage. 
Amcide, 

ƒ 55,500 
» 53,728 
» 49.800 
» 48,780 
» 47.780 
» 46.200 
 44,939 
 44.900 
 44,420 
 42,998 

C. . 
0. ,1. Zonneveld, 

. Sizoo, 

. v. d. Plas, 

. A. Treffers, 
J. Buller. 

. . v. Spanje, 
.. . de Jong, 
niet gegund. 

 20 April : het afsluitendoorijzeren 
hekwerken van de plaats, waar  de vuurmonden 
ten dienste der  buitengewone riviercon-espon-
deutie te Wageningen en te Tiel zijn opgesteld, 
in 2 perceelen; minste insein-, waren: 
pere. 1, J. . , Arnhem, ƒ 595 

. 2, J. dc Weijer, Tiel,  438.90 
 20 April : het bouwen van eene 

school en woning aan het Couwenburghseiland 
te ; ingek. 16 bilj. , als: 

. A. J. Taverne, 's-llage. ƒ 41,650 
J. . Botterdam, » 37,312 
A. du Vijn , idem  36,689 
A. v. d. Spiegel, idem . 3E,«89 

, idem » 35,000 
W. . , idem » 34,998 
A. , idem » 34,950 
W. G. C. , idem . 34,900 
A. , idem i 34,216 

G. Winters, . . 34.000 
VV. Zonneveld, idem » 33,733 
J. A. N. , , n 32.786 

. v. d. Sande, Botterdam. » 32,736 
Wed. G. Cumesi &  Co.. idem » 32,375 
C. . , Botterdam, » 31,000 
C, de Bruijn , Overschie, i 30,990 

 20 April : voor  het consortium van 
expediteui-s te Amsterdam: het bouwen van 
houten loodsen, ter  oppervlakte van p. in. 3000 

opruimin g van de tentoongesteld 

2c pere. het leveren van 18 000 Waalstraat-
klinkers; minste insehr. was . van Verre, a 
/ 18.28 per  mille. 

3e pere bet maken van een regenbak bij  de 
school te ; ingek. 3 bilj. . als: 
J. . , te , ƒ 360 
A. Goedemond, » idem » 275 

. v. Verre, . , » 263 
Alles gegund aan . v. Verre. 
Winterswijk . 21 April : bet maken van de 

grond- en kunstwerken, het leggen van spoor-
baan en wissels en het uitvoeren van eenige 
andere werken, ten behoeve van het gedeelte 

. lokualsjioorwog van Winterswij k naar  Necde; 
 ingek. 6. bilj. , als: 

. Bi l  Zutfen. / 130,000 
.1. de , Arnhem. . 107.000 
J. t'. Boutim, Velsen en C. , 

Niouwor-Amstel, » 105,600 
J. , n bij  Nijmegen, n 102.000 
A. Terwindt , West-Pannerden, » 101,300 
W. A. Swels, , » 92.683 

g » 100,000 
 21 April : het bouwen vau een, 

kantoorlokaal met annexe tcckcn/aal, een schei- | 
diiigsmuur  met poort, twee arbeiderswoningen 
met een derde verdieping, twee blokken woon-
huizen, een en ander  op een terrein, deel uit-
makende vau de e Boot,"  aan de Groote-
Wittenliurgerstraat , tusschen de nummers73en 
121, voor  rekening van .  Groen van Waarden, 
ouder  directie van den architect . J. Arnesz 
Jr. ; ingek. 12 bilj. , als 

G 
G 

G 
.1 

. 

1'. 

ƒ 151,551 
» 151,480 
» 150.200 
» 149,990 
» 149.900 
 149,500 
» 147.000 
» 143,161 
» 142,500 
 141,569 

» 133,800 
» 116,727 

te 's-llage. 
idem 

» , 
» Uouda, 

idem 
idem 

, 
* , 

idem 
idem 
idem 
idem 

, 
, 

idem 

ƒ 13,900 
> 13.203 
» 13.185 
» 13.075 
» 12;930 
» 12,837 
» 12,600 
» 12.500 
» 12.483 
» 12,400 
» 11.900 
» 11,777 
 11.540 

» 11.500 
 10.939 

goederen, weder  afbreken en opruimen ervan, 
onder  beheer  van den architect Y. Bijvoets Gz.; 
ingek. 5 bilj. , als: 
J. , te Amsterdam, ƒ 8990 
Cruijll '  &  Schouten. » idem » 8286 
J. P. Cornelissen, . idem  6997 

. C. , . idem . 6691 

. Ozinga, . idem i 4860 
gegund. 

, 20 April : lo. het vergrooten of 
verbouwen van het kerkgebouw der -
zinde gemeente te , onder  beheer  van 
den architect J. ; ingek. 3 bilj. , als: 
J. i l . Boonk, te o /'  4120 
A. Sieverink, . idem > 4087 

. P. Groothuis. . idem » 3520 
gegund. 

So. het bouwen eener  kerk, met badkamer en 
schoolgebouw der  Ned. e gemeente te 

, is gegund aan A. Sieverink, volgens 
plan A, voor ƒ 7887. 

 21 April : het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz.; minste insehr. 
was . van Gassolt, te Venloo, voor / 6588. 

 21 April : het aanleggen van den 
kunstweg Bokstel—Sclujndel—Vechel, met een 
zijtak naar  St.-Oedcnrode, is in massa gegund 
aan J. van üijen Pz., voor / 134,380. 

, 21 April : onder  directie van 
den gemeeuteopzichter  A. le Clercq: le perceel 
uct verbouwen vau het raadhuis: ingekomen 3 
bilj. , als: 
J. Okker, te , ƒ 2056 

 Baveko, . idem  1990 
- v. Verre, » idem > 1888 
Niet gegund, doch bij  nader  accooid aanbe-

steed aan . van Verre, voor / 1825. 

VVoud, 
.1. s Jr., 
J. , 

. . de Groove, 
J. Boekholtz. 

B. v. Butircn , 
 C. . 

Gebr. v. Berkum, 
C. B. , 
J. P, Cornelissen, 
P. . 
W. F. , 

 21 April : het inrichten van een 
parkeerterrein der  bereden artillerie ; ingek. 15 
bilj. . als: 
Tom &  Van Bergen 

. 
F. P. de . 
J. Schaafsma, 

. , 
G. Toornvliet, 

 J. Nodorhorst, 
A. . 
J. B. Arends. 
J. J. v. Sonsbeek. 
A. . 
J. . Weides Jr., 
J. A. Boei-s. 
J. v. d. Vlugt. 
W. P. Teeuwisse. 
S. v. d. . 

 23 April : het bouwen van drie
woonhuizen aldaar, voor  J. . de Paauw, under  j 
beheer  van den architect A. le Clercij ; ingek. 4 
bilj. , als: 
J. J. Poleij. te . 

. v. Verr e » u 

laag, ter  voorziening der  oevers van het Ganzen-
diep en het , in 2 perceelen: 

pere. 1 pere. 2 
T. ten Wind, ƒ 9990 ƒ 1704 
J. Wijnholt , 9716 1116 
W. v. . 9449 2149 
li . Sul. 9297 1604 

. de Vries, 8997 1197 
A. G. , 8964 1366 
VV. v. d.'Belt, 7787 1185 

, 23 April : bet gereedmaken der  baan. 
het leggen der  sporen en wissels en liet uit-
voeren van al de daarmede in-verband-staande 
werken voor  de lij n , 
van de l.lscl-stooititrauiwcginaatschappij: ingek. 
13 bilj. : 
hoogste insehr. was .1. v. d. Vlugt. 

. / 32,000 
minste .. .1. T. Stuij  Jr., Zutfen, » 13,870 

U r o o t c , 23 April : het bouwen van 
twee arbeidei-swoningeii en aanhooren. onder 
beheer  van den architect A. Visser ; ingek. 

 bilj. , als: 
C. Bothof , Zwijndrecht , / 2865 
J. Je Bras Jz„ , "» 2800 
Th. , idem » 2796.96 
.1. . Tz., Oost-cn-West-

Barendrecht, » 2668 
C. Bakker  Cz., Pa|ieiidrecht, » 2658 
J. Buurman, Puttel̂ hoek. » 2588 
J. Snoek, , » 2560 
G. . s &  C. de Jong, llendrik -

ldo-Alilb:ieht , » 2549 
F. .1. . Zwijndrecht , . 2524 

. . Overgaauw, llcerjausdain. » 2400 
A. Oiiderdeliiiden, idem  2399 
gegund. 

 23 April : het bouwen van eene school 
te Oudehaske; ingek. 19 bilj. , als: 

te . 
i lleereiiveen, 
i) Joure, 
. Twijzel, 
» 't Viéer, 
» Terwispel, 
» Boortihorgii m 
» . 
i» Terwispel. 
. Oudehaske. 
ii Terwispel 
 Joure, 

n n 
» Terkaple, 
» lleerenveen, 

, 
* . 
n . 
1 Balk. 

A. 
. 
. A. 
. W. 

ƒ 11.843 
» 10,580 
» 10,498 
. 10,423 
» 10,364 
» 9,894 

,» 9.735 
 9,600 

ii 9,500 
 9,499 
» 9.425 
» 9,380 
» 9,195 
s 9,178 
» 9,070.30 
» 8,808 
» 8.775 
» 8.673 
» 8,478 

C. . Goedemond, . 
idem 

ƒ 2200 
» 2000 
.. 1959 
 1945 J. . , 

gegund. 
. 23 April . het maken ran een 

kunstweg van Eindhoven over  Strij p naar  Zeelst. 
in 3 perceelen: 

le pere. 

ƒ 27,549 

2e pere. 3e pere 
Eindh. Strij p 

ƒ 67,990 
67,500 
67,2911 

55,206 

J. Yboiits, Asten. 
. v. d. Faiden, 

, ƒ 6474 
J. v. Oijen, Nijln . 6450 
F. Ottert, , 24.500 6260 
,1. de . Woonsel, 6936 

 J . Versteeg, Oosterb. 23,400 
. v.  Geldrop, 23,370 
. Voituroue, Brussel, 6960 

 23 April : Bestek no. 21, het 
maken eu stellen van den metalen bovenbouw 
van de brug over deu Amstel, tusschen de 
Amstelstiaten (Blauwbrug); ingek. 4 hilj. , als: 

, ƒ 73 596 
A. F. Smulders, . 68,600 
Eisenwerk , » 67,700 
J. , , » 63,300 

's-  a ge. 23 April : het maken van een paar 
nieuwe hoven-ehucuren en van jalousieschuiveu 
en 2 paar  reservedcuren, alles ten dienste vau 
het kanaal door  Voorne: minste insehr. was VV. 
van , te Bellevoetsluis, voor  11,789. 

, 23 April : het aanleggen van blees-

E. . , 
 v. d. Werf. 
. Veltmaii, 

.1. . Bos. 
F. A. . 
J. . Poutsma, 

 Schiere, 
.1. .1. , 

T. v. d. Veen. 
Bles, 

d. Veen, 
d. Veen, 

.1. . Eppenm, 
 Schaafsiiia. 

A. . 
P. . de Vries, 

. , 
, 

ü. S. de Boer, 
gegund. 

 24 April : lo. Bestek no. 359, het 
ondertanden van- en het doen van eenige her-
stellingen aan de gebouwen, kunstwerken, in-
richtingen en verdere werken, met uitzondering 
der  wissels en sporen, behoorende tot het station 

n ; ingek. 6 bilj. , als: 
Gebr. v. d. . te llarlingen, 
W. Bonneina, » idem 

. Strak, i idem 
 C. Vshraudv, » Fi-aneker, 
| li. S. Westi-a. . , 
. F. J. Schaafsma, » llarlingen. 
 2o. Bestek no. 360. het onderhouden van- en 

j  het doen van eenige herstellingen aan de ge-
houwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
 werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 

i behoorende tot het gemeenschappelijk station 
| Nieiiweschans; ingek. 4 bilj. , als: 
 VV. Timmer. te Fiusterwoldo, j 1920 

. liaveusborg, » Winschoten, » 1912 
. , > idem » 1875 

11. Janssen, n Groningen. l 1738 
3o. Bestek no. 362, het onderhouden van- en 

het doen van eenige herstellingen aan de ge-
bouwen, kunstwerken, inrichtingen eu verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot de stations Vlissingeii, , 
Goes en ; ingek. 4 bilj.. als: 

. J. , te Bergen-op-Zooin, ƒ 1810 

. A. v. , » idem » 1255 

. Buitendijk , 's. » 1100 
J. Peeters, » idem » 890 

4o. Bcsh>k no. 363, het onderhouden van- en 
het doen van eeuigo herstellingen aan de ge-
bouwen, kunstwerken, inrichtingen eu verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het station ; ingek. 3 
bilj. . als: 

. Ezerman, te Zutfen. t 1894 
.1. Schut, » lii m i n n e n. » 1841 
1). J. Bokslag. » ,  1699 

 24 April : het ophoogen van gedeelten 
der  blokken 30,33 en 37 van het plan van uitleg 

ƒ 1750 
» 1710 
l 1640 
n 1615 
» 1579 

1575 



van Breda, met verlegging en ophooging van 
daarlangs loopende wegen en afgraving van 
taluds der  Singelgracht; ingek. 8 bilj. , als: 
A. . v. Wijngaarden, Sliedrecht, ƒ 48.600 
 A. , Breda, » 47,000 
. , Geertruidenbcrg, » 45,000 

W. F. Woijers, Tilburg , » 43,000 
 J. Prinse, , » 37,539 
 v. Gent, , .. 36,500 
. , Sliedrecht, » 35,840 
. Verhoeven, Prinsenhage, » 32,900 

 24 April : lo. het éénjarig onderhoud 
van de kazernegebouwen enz., aldaar; ingek. 6 
bilj. , als: 
A. v. d. , te Breda, ƒ 8900 

, » idem » 8789 
J. A. , » idem » 8677 
C. J. , » idem » 8466 
P.  v. Glabbeek, » idem » 8267 
P , » Arnhem, u 8240 

2o. idem van de . e Academie; 
ingek. 4 bilj. , als: 
 Schoenmakers, te Breda, / 4200 
 A. , » idem » 37U6 

P. .1. v. Glabbeek, » idem » 3734 
P. , » Arnhem, » 3590 

3o. eene verving van kazernegebouwen enz. 
en van de gehouwen der . . Academie: 
ingek. 7 bilj. , als: 
P. , te Arnhem, ƒ 18,400 
W. . » Waalwijk , » 15,451 
 Sterk, » Bodegravp, » 13,337 

B. . , » , » 13,200 
Alb . W. , » Breda, » 12.400 

. G. dc , » Utrecht, » 11,467 
. ,  Geertruidenberg,» 10,503 

 24 April : het éénjarig onderhoud 
der  kazernegebouwen enz., aldaar; minste inschr. 
was A. Feberwee, te , voor ƒ 4930. 

. 24 April : het bouwen van zes 
woonkamers enz., voor  de Üoopsgcz. gemeente, 
onder  leiding van den architect N. W. : 
ingek. 13 hilj. , als: 
G. Becberer, te Groningen, ƒ 879.1 
G. . i tens, i idem » 8720 

. v. d. Nap, » idem » 8094 

. J. , » idem » 7992 
. , » idem » 7968 

, » idem > 7939 
B. de Jong, » idem » 7878 

. . » idem » 7790 
. , » idem » 7783 

, >, idem » 7697 
F. , ,, idem » 7578 
G. , » Zuidhorn , » 7564 
E. Peters, » Groningen, » 7532, 
gegund. 

 24 Apri l 
woonhuizen voor  F. Pender 
heer van den architect A, 
ingek. 4 bilj. , als: 
N. v. Eek, te Nymegen. 
 Penders en P. , » idem 

W. , » idem 
 S. Grandjean, i idem 

gegund. 
 25 April : het uitvoeren van . 

eenige werken tot heistelling en verbetering van ' 
de school aldaar, onder  beheer  van den architect: 
A. Visser ; ingek. 3 bilj. , als: 

. . Overgaauw, te , ƒ 1895 
, » idem » 1893' 

W . Schippeis, » idem » 1850 
gegund. 

Een biljet te laat ingekomen. 
 25 April : lo. het maken van zuilen-! 

bazaltsteenglooiing tegen het buitenbeloop van 
den m langs den rechteroever  van de 

. tusschen de kilometerraaien 
111 en 112; ingek. 4 bilj. , als: 
C. , te Sliedrecht. / 17,650 
W. Volker.  idem » 16.190 
0. Bot Cz., » idem » 16,990 
G. Beenhakker, » idem » 15,645 

2o. bet uiakeiivaneeuafsluitdam, tervurmin g 
van loswal, voor  opruiming van gronden uit den 
Nieuwen d aan den ; 
1 biljet ingekomen van C. van der  Plas, te 

, voor ƒ 157.505. 
 25 April : lo. het verrichten 

van eenige onderhoudswerken op 's s werf; 
minste inschr. was Pb. Verbruggen, te Wad-
dinksveen, voor J 5284. 

2o. het. hostellen van dukdalven, bet ver-
nieuwen van eene wrijtgordin g en van eene 
verankering; minste inschr. was . C. Schande, 
te Amsterdam, voor f 4210. 

3o. het vernieuwen van een gedeelte loopbrug; 
minste inschr. was C. , tc Amsterdam, 
voor ƒ 2790. 

 25 April : het vernieuwen van 
de helling voor  bet magazijn van gezaagde en 

ongezaagde houtwaren, op de directie der  marine; 
hoogste inschr. waren e Waard en Wijker , te 
Nieuwediep, voor ƒ 4700; minste inschr. G. 

, te Nieuwediep. voor ƒ 3576. 
wild e nes, 25 April : lo. de verbouw der 

openbare school, aldaar, onder  beheer  van den 
architect . Swagerman Pz.: ingekomen 7 
bilj. , als: 

. , te Wijdenes, f 5285 
Zr . , » idem » 5196 
W. , » Westwoud, » 5100 

. Nieuwebocr, » Venhuizen, » 4973 
P. Groot, n Wijdenes, » 4795 
T. , n Oosterleek, » 4448 
Jh. Beemster, » Andijk , o 4444 
gegund aan T. , te Oosterleek, voor / 4448. 

g » 5100 
2o. eenige verandering aan de openbare school 

te Oosterleek, gemeente Wijdenes; ingekomen 7 
hilj. , als: 

te Wijdenes, 
Westwoud. 

. Eilander, 
W. , 

. Nieuwebocr, n Venhuizen, 
Zr . , » idem 
Jb. Beemster, » Andijk , 
T. , » Oosterleek, 

. Groot, li Wijdenes, 
gegund. 

g f 870 
 25 April : het veranderen der 

gemeenteschool met inbegrip van het aanbouwen 
van een lokaal, met gang, privaten, be.igplaats 
enz., onder  beheer  van den architect Alb. Nijland ; 
ingek. 8 bilj. , als: 

te Barneveld, 
» idem 
* , 
» Barneveld, 
» Woudenberg, 
» , 
» Scherpenzeel, 
» , 

A. de Bruin . 
A. v. d. Fliert . 

. v. Wagensfeld, 
. de Boer, 

J. v. , 
C. V. , 

. Blanken, 
W. de , 
gegund. 

 25 
hegrinte dijken 

ƒ 9 75 
» 940 
. 884.34 
» 848 
» 833 
ii 823 
» 795 

ƒ 7160 
» 7143 
» 6638 
» 6489 
» 6489 
ii 6278 
» 5989 
» 5958 

April : het onderhoud der 
wegen van Godschalkoord 

over d en m tot 's-Gra-
vended en van Cillaarshoek over l tot 
den grintweg tusschen Oud- en Zuid-Beierland, 
met een zijtak naar  Westmaas, van 1 i '83 
tot 31 . '86; ingek. 9 hilj. , als: 
1*. . den Breejen, 
A. Bos, 
T, Bijl , 
J, de Vree, 
C. Vogel, 

> Sliedrecht, 
Westmaas, 

, 
idem 

het bouwen van twee 
aldaar, onder  bo-
rat! den Bogaard; 

ƒ 9424 
. 8087 
» 7474 
 7300 

Tb. van o &  A. Bos, » Westmaas, 
A. , 
.1. , 

. , 

te , ƒ 23.900 
21.400 
18,500 
17,820 
17,800 
17.750 

, « 16,845 
» idem n 16,715 
» Westmaas, » 16.480 

25 April : het verbouwen van 
de eerste openbare school aldaar in wijk C; 
ingek. 8 bilj. , als: 
P. J. v. d. Plaat, Alblasserdam, ƒ 7980 
P. Bode , idem » 6600 

s de , idem » 6580 
J. A. v. d. Perk, idem » 6500 
Pie te  v. Schageu, idem » 6430 
Adr . v. d. Perk, , » 6400.25 

. de e Sr., Alblasserdam, » 5900 

. de e Jr., idem » 6750 
 25 April : het bouwen van eene 

sigarenfabriek met kantoor, aan het , 
voor  Justus van , onder  beheer  van den 
architect . n G.Pz.; aangenomen door  J. 
C. van der . voor f 80,565. 

 26 April : lo. bet aanleggen van 
werken tot verdediging van het strand benoorden 
Petten; minste inschr. was . W. Sehreuders, 
te , voor ƒ 57,516. 

2o. het maken van eene los-en-laadplaats op 
Wielingen; minste inschr. was J. Gijzelaar, te 

, voor ƒ 2239. 
 27 April : het bouwen van een 

wachterswoning bh de Bonenberger-schutsluis, 
op het Apeldoornscne kanaal; minste inschr. was 

ten , te , voor ƒ 4245. 

E E 
van G 5  1883. 

 te 10 uren, door  hot ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van hot prov. bost.: lo. het verrichten van bagger-
work tot verbetering van de Zuid-Willemsvaart , tusschen sluis Wen 
de Belgische grens nabij . in de gemeente Weert, g 
/ W 0 0; 2o. het maken van 2 wisselplaatsen op de /uid-Willeinsvaart . 
tusschen sluis f en de lielgische grens nabij . i tig 
/"  4200. 

 te 11 , uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bezinken en hestoi ten van den oever 
voor het 's-(iravendcolsrhevcer  aan de o . g ƒ 4400. 

 te ll'/ j  uren. door  het prov. best.: het verbroeden en ver-
diepen der  haven te Siellendum. 

 , te 12 uren, door  den dijkstool van het t Over-
hetuwe, in het Ambtshuis: lo. het verboogen en verzwaren van een 
gedeelte van den k onder n en , ter  lengte van 
ongeveer  880 : 2o'. idem idem van «ten k onder  llriel , ter 
lengte van ongeveer  1125 ; 3n. idem idem van den Waalhandijk onder 
de d , van Pannerden. ter  lengte van ongeveer  144'.) : 
4o. het on der-pro) iel-brengen van den iu 1881 verhoogden en verzwaar-
den dijk onder , Onstorhout en . i inzenden 
uiterlij k fi . 

4  . te 12 uren, door het best. van de Sloterhinnen- en 
e Gecombineerde , iu het Burgerweeshuis: het 

leveren en stellen van een nieuwen henten vijzel met toebehooren in 
het stoomgemaal , en het driejari g onderhoud van 2 
watermolens, 2 overhalen met hunne |mldei huizen en annexe werken 
aan geineldeu polder  toebehoorende, van 1 Juni '8:1—31 i '80. . 
bij  deu opzichter  G. S. Nout Overtoom 130. te Nieuvverainstel. 

 te 123/*  uren. door  burg. en weth.: lo. het bouwen 
Ti n « ine doodgraverswoning bij  de Noorderbegraafplaats; 2o. het leggen 
van bestratingen in de Nieuwe-Astraat. deu Westersingcl, de Xicuwo-
Vissehcrstraat en de . 

 te 1 uur, door  burg. eu weth.: lo. het aanleggen van 
een riool in de straat achter  de huizen in de Ja vast raat. aldaar: 2o het 
maken van eenige grafkelders op de burgerlijk e begraafplaats, aldaar. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het houwen van eene 
school voor  288 kinderen. . bij  den burgemeester  en den architect 

u (,'roix, te A  maar. 
 te 2 uren, dooi- de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: k no. 367. het om hoog brengen van 
de douaneloods cn vrij e loods met eenige bijkomende werken op het 
goede rei istat ion Fijenoord. 

. ft . 
 te 12 uren, door  de commissie tot den grintweg van 

Zalt-Bommet naar  Nederhemert, hij  Wed. Van der  Aa: het baggeren, 
aanvoeren en oprijden der  benoodigde grint . 

, te 12 uren. door  den directeur  der  artillei'ie-sta|nd- en con-
structieioagazijncn: de levering van: perc. 1. .'iO.COO . lichte kardoes-
zijde, pere. 2, . zware idem. 

, te 12 uren. iu liet Wapen van de Zijpe: lo. het 
onderhouden van alle gehouwen, bruggen, de sluis en verdere eigen-
dommen, benevens eenige vernieuwingen; 2o. het ophoogen en onder-
proliel-brengen van 1780 . weg in de Zijl"' . 

 te 2 uren. door de maatschappij  tot exploitatie van 
Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo. liestek no. 366, het onder-
houden van- en het. doen van eenige herstellingen aan de 9 ebon wen, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering der 
wissels en sporen, behoorende tot het station ; 2o. k no. 
868, idem idem, behoorende tot 'iet station l-ïjenoord; 3o. fiestek no. 
360, idem idem idem. behoorende tot liet station .{otterdam ; 
4o. idem idem idem, behoorende tot het station . 

 te 2 uren, door  het lust. der  Sociëteit: het bouwen 
van eën sociëteitsgebouw met concertzaal, kofl ie kamer en kasteleins-
woning, op het terrein der  sociëteit, altlaar. . bij  den architect .1. 
van . te Amsterdam. 

i  te 2'/j  uren, iu e n : het bouwen van een 
fabrieksgebouw met pakhuis en zolders, benevens ketelbuis, schoorsteen 
en bijbohooronde werken, op een terrein op het Nonrdereilaiul aan de 

, alaar. . hij  den architect W. Stok. Spuiwater  10, 
aldaar. 

Z i im. l i ti ' 8 uren, hij  Tromp: het uitdienen, graven en baggeren 
van de groote waterleiding in den polder , van Scbutlaken inde 
Ooij  af tot bij  lluis-Sehn te . 

 \ avonds 7'/*  uren, in het. : het afbreken en 
wederopbonwen van een huis iu de , aldaar. 

, in e : het houwen van eene villa op een 
terrein te . lid. bij  den architect .1. F. , te . 

 3lel. 

 . te 10 uren, ter  secretarie: het verhouwen eu vergrooten 
der  gemeenteschool no. 2. aldaar, met hijlevering van eenig school-
atneublement. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo.het 
herstellen van den zuider n en het in verhand daarmee 
maken van een haven tusschen peibch&al off en  in do prov. Ovei ijsel, 
gem. . g J 21.800; 80. het vernoogon, verzwaren en 
verdedigen van het oostelijk deel van den Sasdijk en de daarmee in-

verhand-staande werken, onder de gemeente e Werken ca. en 
"Werkendam, prov. Noord-lïrabant . g / 19,500. 

Zul 'm . te  uren, door  den inspecteur  der  dir . belastingen enz., 
aan zijn bureau: het onderhouden van- en het doen van eenige her-
stellingen aan de gebouwen der  invoerrechten en accijnseu te t en 
te llabberich en van de wachtbalteii te n en aan den weg naar 
Elten. van den dag der  goedkeuring tot en met 31 t '86. . bij 
den bouwkundige voor de . le afd., te e en bij 
den hoofdopzichter . rokkens, te Zwolle. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
houwen van eene verdieping op de modelzaal en hét verrichten van 
daarmee in-verband-staande werken, ten dienste vau het liydrogralisch 
bureau van het departement van marine, te . g ƒ 10.373. 

 te 11 uren. dour  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van een kanaal aan het benedeneind van g met vveder-
zijdvrh e dijken, ter  gmndberging op de . g f 55.000. 

) 
 te  uren. door  deu bouwmeester 1\ Nahhe, in het café-

Parlement: het bouwen van een woonhuis, waarboven fabriek, berg-
plaats, magazijn, ringmuren enz., in de , voor  den fabrikant 

. . 
, te 12 uren. dour  het ministerie van waterstaat enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen : lo. het vergrooten van de haven te Staveren, 
het maken van het stationsterrein en een gedeelte aardebaan. benevens 
eenige andere werken, aldaar, ten behoeve van den spoorweg Staveren— 

. . hij  den hoofdingenieur  hij  de Staatsspoorwegen, te 
Zwolle en den s ctieingenieur, te Sneek. g ƒ 804,000; 2o. het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op het station 
Oostzaun en van 2 vvachterswoningeii bij  de draaibruggen te Zaandam, 
ten behoeve van den spoorweg . g ƒ 58.516; 
3o. de levering van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen 
en van haakhouten. iu 2 perc. . 0p het bureau der  spoorwegen, 
te . 

Ui tlt . te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijuen: de levering van: perc. 1, 4000 . messingplaat, dik 
0.0013 , 100 . idem dik 0 ; perc. 2. 150,000 . grave 

e steenkolen; perc. 3, 200,000 . fijne e steenkolen. 
 te 121!» uren. door  burg. en weth.: het vergrooten en 

verbeteren van de school, aldaar. . bij  den architect T. C. van der 
Sterr, te . 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het verlichten van eenige 
veranderingen aan de gemeenteschool, alsmede de vernieuwing der 
sehootmouholen. 

 te 4 uren, door  hurg. en weth.: het houwen eener 
nieuwe school met overdekte spel plaats, benevens onderwijzerswoiiing 
met bijgebouwen, en het leveren van schoolmen beien iu die gemeente. 

l hij  den bouwkundige J. W. van der  Putten, te . Aanw. 
te 11 uren. 

 te C uren, in bet geërfdenhuis van den polder  Circulvan 
de Ooij: het herstellen der  winteischade en gedeeltelijk verzwaren van 
den linker  Waalhandijk van dien polder. 

 'savonds ) uren: eene belangrijke vertiminerin g aan het 
huis van J. Veldman . aldaar, lid. bij  den architect Joh. . Borger, 
te Joure. 

 'savonds 8 uren. hij  W. Vonk, iu de Schrans: het 
bouwen van een stal en wagenhuis en eenige aanverwante werkzaam-
heden in de . 

, ter  secretarie van Schotorland: tie verbouwing der 
school te Benedenknijpe. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best..: lo. het maken van 2 paalsehermen 
Op Wielingen. g ƒ 11,050; 2o. het planten vanstroo en helm, 
het stellen van rietscl'iuttingei i enz. iu de duinen op Tessel en aan 
den vasten wal van , iu 3 perceelen. g resp.: 
/' 0050, /'  9600, f 7400: 3o. het verbeteren van een gedeelte der  kade 
'op Urk . ; 4o. het makenen leveren van 300 betonblokken 
voor  de zeebrekers van de havenhoofden te . 

4iiiersf«ior l te 12 uren. door het best. van het waterschap e 
Slang, te , in het : lo. het maken der  gebouwen; 
2o. het leveren en stellen van een stoomwerktuig met toebehooren, een 
en ander  ten dienste van het te stichten stoomgemaal voor  de water-
schappen e Slang. , Neer-en-Overzeldert. [nl. hij  den civiel-
ingenieur P. A. . te Vrijenban. 

, te 12 uren, op het s der  Vier  Noorderkog-
gen: het vernieuwen van de Banebrug te . . bij  den 
opzichter  A. r  Jr., te . 

 te 12 uren, door . A. ('. C Folkersma, iu het llótel-
: hot verhouwen van een woonhuis aan de , 

met gedeeltlijke bijlevering der  materialen. . bij  den architect l i . 
E, . 

, te 12 uren, door  den architect , V. , bij  J. 
P. : bet bouwen van een woon- en winkelhuis, ter  oppervlak te van 
p. in. 225 , Aanw. 8 en 10 , te 10 uren. 

 te 2 uren, door  den burgemeester: het leveren en leggen 
van cementriolen, spruitriolen enz. 

. te 4 uren, door  het polderbest. van t Westmaas 
Niemvluml, bij  P. van der  Woel: het tot grintweg maken van het 
gedeelte van den Groenewog, van den g af tot aan den 

, lang O , waarvoor  noodig is 300 3 grint . 
Jul. bij  den architect . Beljers, te Puttershoek. Aanw. te 12 uren aan 
den lilauwesteenscheweg. 
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- g te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat eu/., 
 het gebouw van het prov. host.: het inaken van werken tot ver-

verdediging van den oever  vóór Neuzen. g /'  55,000. 
 te 11 uren, in het Nederlandsch : de levering 

van 8000 . n en 500 . e kolen voor  het 
stoomgemaal 't t van Benthuizen. Biljetten inzenden uiterlij k 10 

i ten kantore van Jhr. Jantzon van Erlïrenten van Bahvlnnicnbroek, 
te t 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken, leveren en 
stellen van den bovenbouw der  te vernieuwen Jankuiteubrug, aldaar. 
Aanw. . te 11 uren. aan het Timmerhuis. 

 'savonds 7 uren. doer  het college van regenten over  de 
godshuizen en de algemeene armen: hel maken eener  verdieping niet 
zolder, op hel gebouw, behoorende tot het gesticht voor  oude vrouwen 
en meisjes. Aanw. s. . te 5 uren. 

Amsterdam te 12 uren, door  den bouwmeester  A. ('. Bleijs, iu liet 
gebouw d'Geelvinck: het amoveeren en wederopbouwen van het pereeol. 
gelegen aan het , hoek Buiten-Visscherstraat no. . aldaar. 

Utrevlit , te 1 uur. dour  burg. en weth.: het maken, leveren en 
stellen vau ameublement ten dienste van de openbare seinden 4e soort 
voor  jongens en meisjes, op het terrein Puntenburg, in 2 perceelen. 

 te 2 men, door  burg. en weth. vau e ren, in liet kofliebuis 
e Fortuin : het bouwen van eene school voor  288 leerlingen iu het 

dorp . Aanw. 3 uren vóór de besteding. g /'  10.100. 
. 'savonds 8 uren. door  li . .1. Scherpbier. in e Beurs: 

het bouwen van een heerenhuis met pakhuis, iu 2 perceelen en in 
massa, aan den l en , aldaar, lui. bij  de 
architecten . &  11. . aldaar. Aanw. 8 . te 11 uren. 
Biljetten inzenden vóór 7 uren. 

 het bouwen van een ziekenhuis van 97 bedden, barakken-
gebouw van 28 bedden, lijkenhui s met seetiokainer, benevens terrein-
omheiningen, alles op blok V der  voormalige vostiiiggrnndeu. aldaar. 

. hij  den Opzichter  hot werk F. de , te r  en hij 
den ingenieur-architect YV. ('. , te 's-llage. Aanw. 11 . 
te l»; t uren. g / 119.000. 

listing .
, te 10 uren. door  de commissie van toezicht over  het 

gestieht , in bet lokaal «Felfc Favore", Stnedeatraati de 
levering van de benoodigde steenkolen voor  1 jaar. geraamd op: 11,000 

. Engelsche gassteenkolen. 11.000 . Westfaalsche vlamkolen. 
i (hij , te 11 uren. door  het . . parochiaal arm-

best., aan de : de levering van beweent gesmeed-ijzer, 
benoodigd voor eene in-aanbouw-zijnde kerk met toren, sacristieën en 
kapelleiikraus achter  het priesterkoor. . bij  deu architect . J. van 
ïulder . te Tilburg . 

 iiNhrug . te 11 uren. door  molen meesters van polder t iu 
de Zijpe. bij  .1. Swarthnf: het vermaken van een schepradmolen tot 
vijzelmolcn. 

s-llage. te 12 uren, door  liet ministerie van koloniën: licstck no. 
52, de levering van waterreservoirs, gegoten-ijzeren standpijpen enz.: 
Bestek no, 53. idem van gegoten-ijzeren pijpen voor  waterleiding; Bestek 

 54-, idem van ijzerwerk voor  1 goederen- en 1 ioconiotiovouloods. 
alles voor  de Staatsspoorwegen op Java. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: het gedeeltelijk afbreken 
en vergrooten van de bestaande school voor  190 leerlingen in de ge-
meente. Aanw. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  hel ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen, de levering van 
verschillende benodigdheden, in 48 perceelen. 

 te 2 uren. door  het bureau der -
schappij: Bestek no. 12, het maken van een stationsgebouw met rijtuig -
en loromotiel'remise eu hijhehoorende werken, te Gouda, met de levering 
der  materialen. Aanw. 12 . te 11 uren. 

rtreeht . te 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek 00. 361, het leggen van 
de tweede spoorbaan tusschen het aansluit ingspunt aan den Nederl. 

g nabij  Arnhem en het aansluitingspurt van den Ooster-
spoorweg nabij  Zutfen: het wijzigen en uitbreiden der  tiisscheiigelegen 
statioiisterreinen en het verrichten van bijkomende werken, ton behoeve 
van  spoorweg Arnhem , lui . hij  den soctioirigenjeur 

. J. van . te Zutfen; 2o. k no. 371, idem idem idem. be-
hoorende tot het gemeenschappelijk station Utrecht. Aanw. 12 , te 
lO'/ j  uren; 3o. Bestek no. 372. idem idem idem, behoorende tot het 

k station m . P. . bij  den sectieingenieur 
ïhr . W. . te . Aanw. 8 , te 10 uren; 4o. Bestek 
no. 373. idem idem iJem, behoorende tot het station . . hij 
den sectioingenieur  W. .1. k de , te . Aai.w. 8 , te 
1 uur; 5o. Bestek no. 376, het maken van eene liter s woning, ten 
behoeve van den overweg in den Staatsspoorweg Utrecht—Bokstel nabij 
het kerkhof te Utrecht. . hij  den sectieingenieur  F. Sassen, te 
's-Bosch. Aanw. 12 , te uren; 6o. Bestek no. 374, het onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen aan de gebouwen, 
kunstwerken, inrichtingen en verdere werken, met uitzondering dor 
wissels en sporen, behoorende tot het station . . bij  den 
sectieingenieur  W. .). k de , te . Aanw. 9 , te 

j  uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van 4 dwaiskrihhen onder  de gemeente , langs den 
rechteroever  van den . tusschen de kilometer  raaien 32 en 33 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 9 . g ƒ 8700. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. de veranderingen 
en verg root ingen der  4 onenbare lagere scholen inde kom, te Boekeloo, 
te Bourse en te Üramiiieloo, iu die gemeente. . bij  den bouwmeester 
.1. . Aulbors, te Groenloo. Aanw. 15 , te 10 uren; 2o. de levering 
van 308 stuks schoolbankjes, volgens aanwezig model, in 7 perceelen 
en in massa. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
nieuwe school met onderwijzerswoning te . . bij  den 
architect J. 11. . te Goes. Aanw, tc 11 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken eener 
nieuwe beschoeiing en andere werken aan de haven, aldaar, met levering 
der  materialen. . hij  don waterbouwkundig-ambtenaar  .1. dc e 
Sr.. aldaar. 

 te 10 uren. door  het prov. best.: het verrichten van 
eenige buitengewone herstellingen: lo. aan den weg van Oostburg naar 
Zuidzand; 2o. aan den weg vau Neuzen naar  Aksel. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren der 

- en havenwerken op . Aanw. 10 . g f 8300. 
 te 11 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz. aan 

het gebouw van het prov. best.: het verrrichten van metselwerken 
en het verleggen van een gedeelte spoorweg op het Zuiderhavenhoofd 
te . Aanw. 10 . 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: bet maken en leveren 
van 250 schoolbanken. 

 te 2'' t uren, door  het best. der e : 
het afbreken ran bestaande gebouwen en daarterplaatse nieuw bouwen 
van een woonhuis en andere lokalen, alsmede eenige werkzaamheden, 
een en ander  ten behoeve der  manege, lui . bij  den architect A. van 
Ameyden van m , aldaar. Aanw. 11 , te 10 uren. 

 le 3 uren, door  burg. en weth.: bet bouwen ccucr  keersluis 
met een paar  pimtdeureii iu de Oofeltsehebeek. lui . bij  den architect 
Aehterbergh. te Boksmeer. Aanw. van 10—12 uren. g ƒ 3996. 

 te 12 uren, door  het prov. best.: bet verhoogen en ver-
zwaren van kweikaden in den dorpepolaer n van het polderdistrict 

l in '83. 

 ad. . te 10 uren, door  schout en ploldenneesters van 
den poliler . bij  Wed, : het maken van 
een gebouw, bestaande in machine- en ketelhuis, een steenkolen berg-
plaats eu de benoodigde aardewerken, ten dienste van het te stichten 
stoomgemaal voor  dien polder, in l perceel. 

 te 11 uren, iu de t van den polder  Anna-
Friso: het verbeteren en onderhouden der  waterkeerende werken aan 
dien poliler  voor  den dienst 1883/84. Aanw. 12 . te 10 uren en 15 

. te 3 uren. 
 te l uur, door  de commissie uit de onderhoudsplichtigen 

van den . bij  Bearda: bet bouwen van eene vaste buten 
brug. ter  vervanging van de bestaande, genaamd het Weidiuuerhout, 
over  de r  trekvaart . Aanw. te  uren. 

 bij  den directeur  der  Geldersch-Overijselscho -
s|n>orwegiiiaatschappij: lo. de levering van gegalvaniseerd driedraads 

; 2o. idem van gegalvanise.-rde ijzeren krammen; 3o. het 
plaatsen vin draadrasteringen, niet inbegrip van de levering van palen. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw vau het prov. best.: het leveren, planten en onder-
houden van beukeboomeii langs het 7e perceel der e wegen 
in , van de Belgische grens te Neeritter  tot de s tegenover 
Venloo. g ƒ 1750. 

 te 12 uren. door  het ministerie van koloniën: Bestek no. 
55. de levering van 5 aquaducten voor  de Staatsspoorwegei: op Java. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de uitvoering 
van eenige werken tot normalisecring van de Waal onder  Echteld, 
J zendoorn en , tusschen de kiloineterraaien 46 en 49 derherziene 

rivierkaart . Aanw. 10 . g 101,300. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best..- de voorziening der  boorden van het 
Noordhollandsch kanaal, in 3 perceelen. Aanw. 17 . : perc. 
1 f 8000, perc. 2 ƒ 15,700, perc, 3 ƒ 6300. 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van hel prov. best.: lo het verhoogen van een gedeelte van 
's s straatweg vau r  naar  Zwolle nabij , en het 
vernieuwen van een daarin gelegen duiker. Aanw. 17 en 18 . 

g ƒ 3735; 2o. het maken van bazaltglooiing aan de westzijde 
van het'  eiland Schokland Aanw. 18 , te 11 uren. g 
ƒ 2485. 

Zaterdag, 2A . 
 te 2 uren. door  de Gcldersch-Overijselsche -

spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 10, gebouwen en inrichtingen op 
de stations Groenloo en Eibergen, in 2 perceelen; 2o. Bestek no. l l , 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg, 
van station  uur loo tot aan de grens tusschen de provinciën Gelderland 
en Overijsel (lengte circa 17.2 ; 3o. Bestek no. 13, gebouwen en 
inrichtingen op station Neede; 4o. Bestek no. 14, gehouwen en inrich -
tingen op station Borkuluo. lui . op het bureau der , te 
Winterswijk . 

Grouw , ten gemeentehuize van ldaarderadeel: de levering van 330 
stère gewasschen grove riviergrin t en 25 stère harde puin. 

 tc 10 uren, door  het gemeentebest.: het vernieuwen van 
2 benedendeuren in de schutsluis, benevens het maken van 29 . 
kaaimuur  op de fundecring en verder  bijkomende werken. Aanw. 22 

, te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van graaf- en baggorwerk op het bovendeel der  Nieuwe-

, gedeeltelijk door  middel van m bagger  vaar  tuigen, 
Aanw. 23 . g ƒ 68,000; 2o. het uitbreiden van het departe-
ment van koloniën, te 's-llage. Aanw. 23 , te 11 uren. g 
ƒ24 ,170; 3o. het maken eener  berghaven, de oi.ruimin g van duingron-
den langs den rechteroever  van deu nieuwen d aan den -

, het verdedigen van het afgegraven duin, met bij  behoorende. 
werken. Aanw. 23 en 26 , te 12 uren. g ƒ 137,000. 

'o-llage, te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het maken van grondwerken te , het vol-
tooien van den afri t zuidwaarts van de brug over  den , het op-
hoogen van een gedeelte van het emplacement , eu het inaken 
van verschillende bijkomende werken tusschen Amersfoort en . 

. bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Arnhem enden 
sectieingenieur, te . Aanw. 21 en 23 . te 11 uren. g 
/ 301,000. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aanbot 
gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten van 
het Noordhollandsch kanaal, in 2 iierceelen en in massa. g resp. 
f 25,250 en ƒ 14,300. 

 te 11 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der  werken aan de s het Scheur  en 
de Bartel, vun 1 Juli '83—30 Juni '84. Aanw. 23 en 30 . g 
ƒ 27,040. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen : het maken van stationsgebouwen , werken 
van bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige verdere werken, voor 
het gedeelte Staveren—Sneek van den spoorweg . 

. bij  den hoofdingenieur  eu den sectieingenieur, te Sneek. Aanw. 29 
en 31 , te 10 uren. aanvangende te Sneek. g ƒ 372,000. 
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 te 11 uren, door  het ministerie vau waterstaat enz..
het gebouw vau het prov. best: het bouwen van 2 woningen voorliet 
personeel bij  het Noordhollandsch kanaal. Aanw. 24 . g 
/' 7550. 

 i : i
ge. te 11 uren, door  het ministerie van wctei-staat enz.: het 

verrichten van herstellingen eu vernieuwingen aan de n 
op de Boven-. Beneden- en . niet het éénjarig onder-
houd dier  werken, iu 4 perceelen. g resp.: /'  26.970, /'  16.450, 
/' 31.500. ƒ 26.4(10. Aanw. 6 Juni. 

P 
VA N 

. 
, 20 April , de levering van 14,000 . 

Eng gaskolen aan de gasfabriek: 
. , . New-Pelton 

, 68 ets. 
W. n Sc Zn.. , New-

Pelton , 65 
Visser  &  Van der  Sande, , 

West-Pclaw , 61^ i 
G. Berghuijs, Amsterdam. e 

kolen, 60.7 l 
Pelaw , 62.9

G. Berghuijs levert op 3/m. of ii cont. met 20/„  kort . 
W. n &  Zn., » » » 1» » » 

. , » 
Visser  ft v. d. Sande,» » » 1: ' » » 

, 25 April : het verrichten van eenige 
herstellingon en vernieuwingen aan de massale 
zeesluis; aangenomen door  G. . Strikwerda. 
te Staveren, voor  ƒ 399. 

n . 25 April : het afbreken en weder-
opbouwen eener  behuizing met verdieping, op 
een |iercool aan het liotenliep te Groningen, 
onder  beheer  van de architecten . & . 

: ingek. 4 hilj. , als: 
J. Poelman, te Groningen, /' 7 
.1. , » idem > 2387 

. , i idem » 2339 
B. , n Zuidhorn .  2199 
gugund. 

» een. 25 April : de verbouwing der 
school te ; ingek. 4 bilj. . als: 

 f 4000 
l 3938 
i 3868 
l 3849 

woonhuis met stallen en het afbreken van het  1 

oude huis, gelegen te , ouder  hebei 
van den bouwkundige < 
4 bilj. , als: 
J. A. v. . 
G. v. d 
W. v. Unen, 
11. Th. v. Oorschot 

Groot: ingekomen 

te , 
l Wamol. 
i . 

idem 

ƒ 270.') 
» 2.125 
 2274| 

. 3230 

W. . Xeutobooin, f 33,333 
(i. r. Steenwijk, '» 82,609 

. , » 32,300 
Gegund ami <ï. v. Steenwijk. te Sloterdijk . 

school Overtoom. 
A. s ft J. li . Arends, 

. \V. v. Vloten, 

G. . Visser, 
.1. .1. Boiuna, 
tl . F. Brouwer, 
A. &  T. de Boer, 
gegund. 

Nemen, 27 Apul lo. de bouw van eene 
school cn onderwijzerswoning: ingekomen 12 
bilj. , als 

tc Onaeachoot, 
» . 
» Oranjewoud. 
» Oudeschoot, 

 28 April : liet maken van een ge-
bouw, bestemd  militaire n dienst, op oen 
goslochteu vcstinggrnnd nabij  «den : 
ingek. 5 bilj . als : 
F.  selaars. te 's Bosch ƒ 0975 
. . » idem « «950 

T. A. v. , « idem l 6168.50 
. . Frankefort , » idem » 5455 

A. Schellekens, » idem » 5184 
 28 April : bet verhoogen 

/waren van den zeedijk 
ingek. 7 bilj  , als : 
Stiaudstra, Zuri g en C. , 

, 
Th. ('usvcllcr  en , Staveren, 
(}. C. Visser. Ylst, 
W. . , lliinlelonpon en . . 

de . Staveren, 
. v. d. Wal, Worfcum, 

, Bolswurd, 
('. li . t en . Sikkes, llindelcwipen. 

g 
Slechtere*, 29 April : de onderhoudswerken 

i'n eenige bijkomende weiken, aan de sluis en 
bruggen, waterschap llunrsweld: ingekomen 5 
hilj. . als: 
J. , te Farmsuro, 
.1. v , » . 

. Sijdzes. o Farmsum. 

. A. F.dler, » Siddeburen 
. A. Schellens, » Schildwoidc 

 28 April : het vertiiiiinere i 
der . kerk, aldaar, met inbegrip vanstuka 
doorwerken; ingek. ft  bilj. . al: 

et bijkomende werken: 

/' :ilt,U8:i 
'» 3»,fi84 
.. (9,4(1 

» :)7.n24 
» :tfifi8 5 
» nfi.fion 
i 88,987 

87,988 

/  2050 
' . 11197 
» 174(5 
.. 15:i7 
.. 1348 

.1. Oooderii 
. , 
. Andl'iesseu. 
. . , 

.1. A. ! .li 
S. & <:. v. Soort. 

, 
. .1. v. , 

.1. Spreij, 
. . 

W. . Neuteboom 
.1. Slenters, 

Gegund aan W. . Neuteboom 
. 29 Apri l 

f 42.790 
'.. 42,411 
> 39.789 
.1 38,993 
» 38,990 
> 38,77» 
» 0 
» 30.700 
» 30,590 
» 35,990 
 34.521 

» 33.600 
» 32.900 
.. 29.360 

te Oestgeest. 
bet bouwen eener 

te , /' 31.000 
t idem » 30.990 
-1 idem ii 30.890 
>i idem ., 30,150 

idem » 30.000 
l idem . 211.925 
i. idem » 27,000 
 idem .. 27.550 

» 29.186 

. . 
. m bout, 
. . de Putter. 

G. J. . 
. v. d. Ouden, 

J. , 
A. , 

. Tholens, 

te Neuzen, 
a idem 
» idem 
"  idem 
 idem 
 idem 
» idem 

, 
. s ei; J. Wisse, » Zaamslag, 

ƒ 24.000 
 24.580 

» 24,560 
l 24.500 
» 24.300 
» 24,178 
» 24,100 
» 23.700 
» 23.60'
 23,372 

>» 23.290 
. Walraven,  Neuzen. 

Jac. Freijzer, » Axel, 
P. n en P. J. 

Wisse, » Zaamslag.  22.98
Begrooting » 22,619 

2o. het veranderen van de bestaande school; 
ingek. 7 hilj, , als: 

. , 
A. Verlinde. 
A. , 

. , 
. v. d. Ouden, 
. . de Putter, 

G. J. Balkenstcin, 
Begrooting 

Boksmeer, 27 April : lo. het maken van een 
ringmuur met 2 ijzeren afsluithekken in het 
nieuwe schoolgebouw; ingek. 3 bilj. . als: 

. Geurts, te Vierlingsheek, J 1830 
J. v. Grocnendaa), » Ntiuhcm. i 1735 
G. Wellessem, » Boksmeer, >> 1500 

2o. het inriehtee der  voormalige kazerne der 
maréchaussee tot post-en-telegraafkantoor  met 
directeurswoning: ingek. 3 bilj. , als: 
A. , te Beugen, ƒ 12,525 

. Geurts, » Vicrlingsbeek, » 11,360 
J. v. Grocnendaa!, » Nunhem, » 8,975 

, 27 April : het bouwen van een 

te Neuzen, 

f 4500 
 idem  4250 

» idem  4200 
 idem » 4200 

» idem » 4180 
» idem » 4100 
 idem  4135 

» 3835 

ƒ 2280 
28 April : het bouwen 

11. . te . ƒ 2669 
. Strak. idem » 2639 
. , » , » 2592 

A. Braaksuia. » . o 2587 
V. , » . » 2250 
J. Schaafsma. » Beers, » 2222 
gegund. 
Begri loting 

s-lli-erareiiil , kerke 
eener  nieuwe school VOOT 100 leerlingen, onder 
beheer  van den architect .1. . : ingek. 
7 bilj. . al 

te (joc 
» e 
 tines, 

» Wcmeldinge, 
. Boi"sele, 
 Nieuwdurp. 

, 

/' 8890 
» 7342 
» 6890 
.. 6490 

6197 
 5850 
» 5500 

. . . 
F. de , 
W. de Beste, 
J. . 
.1. de Vr i 1. 
N. Steenblok, 
W. J. V. d. Weert, 
gegund, 

g ƒ 0500 
. 28 April : het bouwen van 2 

schillen met cinderwijzeiswnning, naar  de
en under  beheer  van den architect J. , 
te : 

school Sloterdijk . 
F. W. v. Vloten, f 44.607 
A. s &  J. B, Arends. >< 44,170 
P. Brugman, » 42,000 
A. , » 41,982 
J. Bczelman ft W. de , » 41,742 
P. S. , » 39,900 
A. Aalder*, » 39,786 
.1. A. , » 88,800 
Wed. ,1. Bus, » 38,500 
J. , . 38,189 

. r  lirm a W. &  A. ,  37,999 
B. . Schadewijk, » 36,400 
J. Slenters, » 34,780 
S. & C. v. Soest. ii 34,700 

si-1iiii 1 vmir  299 leerlingen, met overdekte speel-
plaats, atiieiibleur-n l en iiuilcrwijzerswiiniug , 
under  beheer  van den architect . deliraat. tc 

: ingek. 9 bilj. . als ; 

\V. Fransen. 
.1. S. v. d. Werf, 
li . Bekveld, 

i . van . 
! li . Snel. ' 
! li . v. d. Weerd. 
, . Steenbergen. 

F. . 
! g 

 30 April : het bouwen van een 
{ wminhuis aan den Sehoonerwoerdscheweg, onder 
] beheer  van den architect ,1. ('. van Wij k : gegund 
aan Gehr. Van . te , vnor  /'17.496. 

g ƒ 18.000 
' s  3ll April : . hel bestorten van 

'den Oudclaiiilseheu zeedijk, behoorende tot de 
zeewerken in : 2o. het bestuiten 

n de e hoofden aan den < huleulioorn-
schen zeedijk: minste inschr. was A. . l.ange-

| veld. te llardiliksveld . resp. voor  /"  25.103 en 
ƒ 8543. 

,-l lupe. 311 April : . het noleeren en be-
st raten vau een gedeelte der , 
der  straat om het , en der 
Zoutman- en Witte-de-Withstraten: minste 
inschr. was . .longenbiuger, tc Wadilinksveen. 
voor  f 6400. 

2o. het vergrooten der  school voor  u. . o. 
aan de Schelpkade: minste inschr. was X. . 
van der . tc 's-llage, voor  5690. 

Utrecht , 30 April : lo. Bestek nu. 304, het 
onderhonden van- eu het doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, 
inrichtingen cn verdere werken, met uitzon-
dering van het hoofdgebouw, de wissels en sporen, 
behoorende tot het station Almeloo; ingek. 8 
bib., als: 
C Fckbardt. te Al loo. / 2100 
F. r  Gz..  idem » 2010 
W. Schut, » Brommen, » 19*) 

So. Bestek no. 365, het onderhouden vau- en 
het doen van eenige heistellingen aan de ge-
bouwen, kunstwerken, inrichtingen eu verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot hel gemeenschappelijk station 
Zutfen eu gedeelte weg iu de : ingek, 8 
bilj. , als: 

. Nijland, te Zotten. /'  8740 
 W. .  idem '» 7600 
. ,  idem ii 7482 

ti . Boerstoel. n Briiiumeii . » 7418 
. , » Zutfen, » 0998 

.1. W. ten Braak. i idem » «871 
W. Schut, i) Brammen, » 6574 
A. . » idem » 6222 

 30 April : de houw van ecu school-
gebouw en verbouw van een onderwijzerswoning, 



onder  beheer  van «Jon bouwkundige E. G. 
Wentink ; ingek.  bilj. . als-
 v. Vliet, 

A. Schenkel, 
J. Schenkel, 
J. A. . 
J. Vos, 

. , 
J. , 

'iien . 30 A|ii 

te Woerden, ƒ 15.924 
, » 14,726 

 Tulle-en-'tWaal.» 14025 
 Wanen, »
> Utrecht, ., 18,415 
 Vreeswijk, 1 12,'JOO 

» , » 12.800 
bet bouwen van eene school 

te Volkel met overdekte speelplaats, bergplaats 
privaten en/. 
G. v. Berkel, 
J. Wijsbek, 
T. Srliippers. 

. Paaps, 
J. . 
J. . v. . 
geguml. 

. 
eene school 

. 0 bilj..'al s 
te Uilen. 

 idem 
1 , 
> Vechel, 
» idem 
» Uilen. 

April : lo. 
woning: 

/' 11,848.70 
'» 11.774 
» 11,585 
. 10.889 
 10,879.56 
 9.432 

het bouwen 
llgekouiell 0 

] A. Janssen, Nissc, ƒ 12,850 
. v. d. Poel, Ovezand,  12,718.495 

F. Sehijl, idem . 12,500 
'  A. Eaas, 's-llecronhoek, . 12,333 

. Poteors, , » 12,300 
P. , , . 11,990 
B. den Extor  v. d. , 

, » ,885 
gegund. 

s- l luge. 2 : lo. het wegruimen van een 
in het Volkerak. onder  Fijnaard . gezonken vaar-

1 tuig: ingekomen 4 hilj. , als: 
.1. Timmeis. te Willemsdorp, ƒ 4175 
A. v. d. Tak, » Goedereede, » 4C99 
„  Troost, » idem » 3848 

l' . Baars X  Volker,» Sliedreclit, ,1 3485 
 het maken van znilenbazaltsteenglooiing 

langs don rechteroever  van het , tus-
schen de kiloinetenaaien 122 en 123. onder 

Westerbork. 
, 

Nieuwepekela. 
idem 

Stadskanaal. 
Nieuwepekela* 
schoohneubelen: 

ie Stadskanaal. 
> Nieuwepekela. 
 idem 

> WUdervank, 

van 

/' 16,400 
'» 10,42(1 
 15.800 
15.700 

 15,545 
 15.145 

ingek. 4 

(1

van 
bilj. . als: 
11. Timmer, 
G. , 

 Straling, 
li . Pruinmel, 
.1. Pranger, 
il . T. (leertsema. 

2o. de levering 
bilj. . als: 
J. Benns, 
ii . Prnmmel, 

. T. Qeertsema 
F. . 
beiden gegund. 

, 30 April : iliwr  de , tot 
Exploit , van het ) l Coomaus; het ver-
houwen val pakhuis aan de . 
voor  het . onder  beheer  van de 
architecten Bruijnzeel en Verheul; minste inschr. 
waren Piena en , voor  /'  29,300. 

t werk is niet gegund. 
l ' an i i i T i i i 11 : het maken van de ge-

bouwen, het verrichten der  aardewerken enz., 
ten behoeve van hel stoomgemaal van de pol-
ders , Aerdten Paiiucrdcn, ouder  beheer 
van de ingenieurs Van t & e ; 
ingek. 9 bilj. , als: 

te W'est-l'annerden. ƒ37,500 

; ingek.
de . 
de Waard, 
de . 
Beenhakker  Gz., 

s At , 
de Groot, 

Verbruggen. 

bilj. . al: 
te (ïorii-hem, 
» Niouwenhciorn. 
"  Papenilrecht. 
» Sliedreclit, 
» , 
» idem 
> Waddinksveen, 
au i 

/ 5640 
.1 5640 
» 5640 
 5545 

» 5400 
» 5363 
» 5289 
onder 

kilnmeteriaaien 109 en 111; 
3o. het opruimen 

Wilsuin, tusschen de 
ingek. 3 hilj. . als: 
G. .1. . te , / 19 632 
A. . V. Wijngaarden, , » Sliedreclit, » 19,190 
.1. (1. v. d. , » , » 15/J70 

4o. herhesti'iling van het onderhouden van 
eenige werken van- en bij  den Staatsspoorweg 
te Amsterdam; ingek. 2 bilj. , als: 

. v. , te Amsterdam, / 9100 
P. v. Essen, » » 9370 

 2 : het bouwen van een school-
gebouw in het dorp Slijk-Evvijk : ingekomen 2 
bilj. , als: 
.1. Tennissen. tc Nijmegen. / 8127.65 
ï. v. Ewijk , i Valburg. '  6777 

. A. Pauwen 
S.N.O.vanSoost. » , 
J. de . » Arnhem. 
.1. , » Pannerdeti. 
F. E. Terwindt , » idem. 

. Janssen, » . 
P. van de "  Nijmegen. 
F. W. deinden! » Apeldoorn. 
J. van der , » Arnhem. 

' : het levi 

35.457 
» 35.442.50 
» 34.986 
» 34,092 
» 88.992 

33,(100 
1 88,800 
» 32.340 

n om wendbare 
puritstukken en kruisstiikkeu van gegotenstaai. 
en van contra-rails niet toebehooren. ten behoeve 
van het tweede spoor  tusschen Arnhem en Zutfen 
(in 2 perceelen, 

Pabrik , 

F. , Essen. 

ingekomen 
l i 

 bilj. , 
perc. perc, 

e ƒ 125 
r

' 1

dezelfde 

Bochiimer  Verein für 
Giissstahlfabiikatinn. 
Bochum, 

t f 16S 
i 163 
- 219 
t 224.50 

420 
372.50 

ƒ 133 
 112.50 

c 165 
d 144.70 

: het doen 
werken aan de school voor  gewoon lager  onder-
wijs, in bel dorp te Bodegrave; ingekomen 10 
bilj . als: 
J. J. v. , Zwaunnerdam, 
J . . Boot, Wouhrugge. 
W. Strookuian, idem 
W. , , 

. , Gouda, 
W. . , idem 
E. Jansen, , 

. , idem 
Gebr. Gons Bodegraven, Nieuwkoop, 
W. v. logen. Boiiegrave, 
gegund. 

. 2 : het bouwen eener  school zonder 
speelplaats, met ameublement enz., voor
leerlingen, onder  bel r van den architect J. . 
liumuuk . te (locs; ingek. 10 hilj. , als: 
W. J. v. d. Weert, (loos. ƒ
G. Znaijer , , » 13,101) 
Joh. n berg, Weineklinge, » 13,000 

van eenige 

ƒ 4784.31 
.> 4569 
» 4356 
» ) 
 4100 
 3983 
 3833 
 3678 
 3647 

» 3485 

E
van G 12  1883. 

N 

. 

, te 10 uren. door  de commissie' van toezicht over  het 
gesticht , in liet lokaal «Eelix Pavore", Smedesti-aat: de 
levering van de benoodigde steenkolen voor  1 jaar, geraamd op: 11.000 

. Engelsche gasstecnkolcn. 11,000 . Wostfaalsche vlamkolen. 
 (hij , te 11 uren, door  het . . parochiaal arm-

beat, aan dc : de levering van bewerat gesmeed-ijzer, 
benoodigd voor  eene in-aanhoiiw-zijnde kerk met toren, sacristieën en 
kapollenkrans achter  het priesterkoor. . bij  den architect 11. J. van 
Tulder , te Tilburg . 

 te 11 uren, door  niolotuneesters van  Bm 
de Zij|«' , bij  J. Swarthof:  vermaken van een schepradmolen tot 
vijzehnolen. 

 (e 12 uren. door  bet ministerie van koloniën: Bestek no. 
62, de levering van wateiï-oservoh-s, gegoten-ijzeren standpijpen enz.; 
Bestek no. 53, idem van gegoten-ijzeren pijpen voor  waterleiding; Bestek 
no. 54. idem van ijzerwerk voor  1 goederen- en 1 loconiotieveuloods. 
alles voor  de Staatsapooi wegen op Java. 

 tc 1 uur, iloor  burg. cn weth.:  aanleggen vaneen 
riool in een  van  Bankastr.iut, aldaar. 

. te 1 uur. door  burg. en weth.: het gedeeltelijk af breken 
en vergrooten van dc bestaande school voor  19(1 leerlingen in de ge-
meente. Aanw. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen, de levering van 
verschillende bcnoodigdhe'din. in 48 perceelen. 

 te 2 uren. door  het bureau der -
schappij: Bestek no. 12, het maken van een stationsgebouw met rijtuig -
en locomotiefremise en bijhehooreiide werken, te Gouda, met dc leveling 
der  materialen. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 361,  leggen van 
de tweede spoortaal tusschen het aansluitingspunt aan den Neder-

g nabij  Arnhem en het aansluitingspurt van den Goster-
spoorweg nabij  Zutfen:  wijzigen en uitbreiden der  tiisschengelegen 
statioiisterreinon en het verrichten van bijkomende werken, ten behoeve 
van den spoorweg . . bij  den secticingenieur 

. .1. van . te Zutfen; 2o. Bestek no. 371, idem idem idem, be-
hoorende tot het gemeenschappelijk station Utrecht; 3o. Bestek no. 
372, idem idem idem. behoorende tot het gemeenschaii  station 

m . . ml. bij  den sectieingenieur  Jhr. W. . te 
; 4o. Bestek nn. 373, idem idem iJem, behoorende tot het 

station , lui . hij  den sectieingenieur  W. .1. k de , te 
; 5o. Bestek no.'376, het maken van eene wachteiswoning, ten 

behoeve van den overweg in den Staatsspoorweg Utrecht—Bokstel nabij 
het kerkhof te Utrecht. . bij  den sectieingenieur  F. Sassen, te 
's-Bosch; 6o. Bestek no. 374, 'onderhouden van- en het doen van 
eenige heistellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en 
verdere werken, niet uitzondering  wissels en sporen, behoorende 
tot het station lleerenveen. . hij  den secticingenieur  W. . k 
de , te . 

 , te 3 uren, door . Salamonski, iu het llotel-laazen: het 
n vai. eene villa, met levering van alle materialen en arbeids-

loonen. . bij  den bouwkundige .1. s Jr.. Beton watraat 14, 
aldaar. 

 te 11 uren. door  het ministerie van wat l Slaat enz.: het 
maken van 4 dwarskribben onder  de gemeente , langs den 
rechteroever  van den , tusschen dc kilonieteri-aaicn 32 en 33 
der  herziene rivierkaart . g ƒ 8700. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. de veranderingen 
en vergrootingen der  4 openbare lagere scholen in  kom, te Boekeloo. 
te Bnurse cn te . iu die gemeente. . hij  den bouwmeester 
J. . Aalbers, te Groenk». Aanw. 15 , te 10 uren; 2o. de levering 
van 308 stuks schoolbunkjos. volgens aanwezig model, in 7 perceelen 
en in massa. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.:  vernieuwen en 
hei-stellen van de ouderwijzorswoning tc Bronkhoi-st. . hij  den op-
zichter  G. Noij. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.:  bouwen van eene 
nieuwe school met onderwijzerswoning tc . . hij  den 
architect . . te Goes. Aanw. te 11 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken eener 
nieuwe beschoeiing eu andere werken aan de haven, aldaar, inet levering 
der  materialen. . hij  den waterbouwkundig-ambtenaar  J. de e 
Sr., aldaar. 

 te 2 uren, door  provisoren van bet Oiide-en-Nieuwc-Gast-
huis: het leveren cn maken van een gedeelte nieuw rasterwerk langs 
de tuinen cn het stationsemplaceuient, en eenige  timmer- en 
metselwerken. . bij  den architect . , aldaar. 

, 'savonds 8 uren, hij  den dijkgraaf van den polder  liet 
Binnenland van : de levering van 2100 . , 
vri j  op don wagen aan het . 

 te 10 uren, door  het pi-ov. best.: het verrichten van 
eenige buitengewone herstellingen: lo. aan den weg van Oostburg naar 
/.u id'/;  i< ; 2o. aan den weg van Neuzen naar  Aksel. 

, te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren der 
- en havenwerken op . g f 8300. 

, te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het ven-richten van metselwerken 
en het verleggen van een gedeelte spoorweg op het Zuiderhavenhoofd 
te . 

 , te 12 uren, door  burg. eu weth.: het maken en leveren 
van 250 schoolbanken. 

 ei  , te 1 uur, door  het bestuur  van het Willemspark, in 
het paviljoen van het Vondelpark: het met klinkerbestratin g bideggen 
van eenige wegen iu het Willemspark en van een deel van den weg 
tusschen dit park en de . alsmede het hardmaken van 
daarbij  aansluitende wegen in het park. lui. bij  den opzichter  van het 
}iark . Egas. 

, te 1 uur. ter  secretarie van den : 
lo. het onderhoud lier  grintwegen van den polder  tot l i '84. in 4 
pei-ceelen of in massa: 2o. idem der  ringvaartsboorden tot 1 Apii l '84; 
3o het kroosvverk in vaarten en tochten in den polder  over  '83, in 4 
pen [en. . hij  den hoofdoplichter, te m en de opzichters, in 
den polder. 

 te ! ' / , uren. door  het best. der e : 
het afbreken van bestaande gebouwen en daarterplaatse nieuw bouwen 
van een woonhuis eu andere lokalen, alsmede eenige werkzaamheden, 
een en ander  ten behoeve der  manege. . bij  den architect A. van 
Auievileii van n , aldaar. 

Oeletl te 3 uren, door  burg. en weth.: het houwen eener  keersluis 
met een paar  puntdcurcii in de Oefeltschebeek. . bij  den architect 
Achteibergh. te Boksmeer. Aanw. van 10—12 uren. ;f 3996. 

, te 4 uren. namens vrouwe . A. J. F. Eisen Cateaun, 
iu het koffiehuis van Jan Blok: het houwen van eene nieuwe graan-
schuur  en vernieuwing aan het woonhuis op de hofstede "Ooinshoek," 
onder . . bij  den architect A. le Clercq, te . 
Aanw. te  uur. 

 te (  uren, iu het l . . vanTarel: het verbouwen van 
genoemd hotel en winkelhuis, te . . bij . . te -
vei-den. Aanw, te 2 uren. 

 te 6 uren. door  (ioosens eu : het afbreken vaneen 
bestaand- eu het bouwen van een pakhuis achter  hunne perceelen in 
de , ) 106. benevens eenige onderhoudswerken, bestaande in 
metsel-, timmer- en verfwerken. aan die perceelen en aan het huis in 
de Spittaalstraat  358. lui . bij  den architect .1. Uilerwij k Wz. Aanw. 
15 . te 4 uren. 

r  te 11 uren, ten kantore van P. Smit Jr.: het verbou-
wen van den bestaanden stal, liet koetshuis en de koetsiei-swoning op 
de buitenplaats te Slikkerveer, inl . bij  den architect Jac. van Schalk, 
te . Binnenweg 70. Aanw. 18 , te 10 uren. 

, te 12 uren. door  voogden van het St.-Antoniegasthuis, 
onder  aannemei-s te Bolsward wonende: lo. het uitbreken en het ver-
voeren van bulsteenon en grond: 2o. het inbrengen van zand en het 
bevloeren van ongeveer  570 * bestrating op de . . bij  den 
architect . . Poederbach. 

 te 12 uren, door  het prov. best.: het verhoogen en ver-
zwaren van kwelkaden in den dorusuoldcr n van het polderdistrict 
Slaas-en-Waal iu '83. 

 te l uur, door  burg. en weth.: het aanleggen van eenige 
straten op het terrein, behoorende aan ('. Goedkoop l)z.. ten zuidwesten 
van de vaart naar  de afzanderii. aldaar. Aanw. 15 , te 10 uren. 

 te 2 uren. ten raadhuize: het verven van de groote stads-
brug over  den . 

 a,'d. Usel. te 10 uren, door  schout en ploldernieestei-s van 
den polder . bij  Wed. : het maken van 
een gebouw, bestaande in machine- en ketelhuis, een stoonknlenberg-
plaats en de benoodigde aardewerken, ten dienste van het te stichten 
stoomgemaal voor  dien polder, in l perceel. 

 te 11 uren, iu de t van den polder  Alllia -
Friso: het verbeteren en onderhouden der  waterkeereude werken aan 
dien polder  voor  den dienst 1883,184. Aanw. 15 . te 3 uren. 

 te 12 uren. in het raadhuis: lo. het verleggen van den 
aanlegsteiger  der  veeistooinhooten van het veer  der  gemeente , 
te Zwijndrecht , niet de levering der  materialen. Aanw. 17 Slei, te
uren; ia. het leveren en aanbrengen van houten vloeren iu de school-
lokalen der  gemeenteschool no. 4, aan de Vriezestraat, aldaar, met de 
levering der  materialen. Aanw. 17 Slei. te 1 uur; So. het afbreken der 
molenaarswoning in den Stadspolder  en het wederopbouwen dier  woning 
nabij  het stoomgemaal in het westelijk deel van dezen polder, met de 
levering der  materialen. Aanw. 17 Slei, te 3 uren; 4o. de levering van 
circa 76.000 stuks behakte l.uikscho. of Ben-Ahinkeien. 

 te 121/, uren. ten gemeentehui»: het verrichten van 
eenige veranderingen en herstellingen aan en in de gemeenteschool no. 
9 eu annexe bewaai-school, aldaar. Biljetten inzenden 18 Slei, vóór 
's avonds 8 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het bouwen van eene nieuwe 
school voor  300 kinderen; to. het bouwen van eene onderwijzei-swoning. 

. bij  den geineentearchitect C. van Woerden. Aanw. te 11 uren. 
, te 1 uur, door  de commissie uit de onderhoudsplichtigen 

van den . hij  Bearda: het bouwen van eene vaste houten 
brug, ter  vervanging van de bijstaande, genaamd het Weidumcrhout, 
over  de r  trekvaart . Aanw. te 10'/, uren. 

 bij  den directeur  der  Gcldersch-Overijselsche -



. . 

spoorwegmaatschappij: lo. do levering van gegalvaniseerd driedraads 
; 2o. idem van gegalvaniseerde ijzeren krammen; 3o. het 

plaatsen van draadrastei'ingen, met inbegrip 'van de levering van palen. 

 te 10 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van bet prow best.: het leveren, planten en onder-
houden van beukeboomen langs het 7e perceel der e wegen 
in , van de Belgische grens te Xeeritter  tot de s tegenover 
Venloo. g ƒ 1750. 

 te li) uren, m het gebouw op den Uilenburg: het verrichten 
van herstellingen aan kazernegebouwen, stallen en eene rijloods, aldaar, 
lui . bij  den eeis-taanwezend ingenieur, aldaar. 

 te 12 ui-en. dnor het ministerie van koloniën: lo. Bestek 
no. 55. de levering van 5 aquaducten voor de Staatssjioorvvegei: opjava: 
2o. de levering van: u. groote metalen siguaalklokken, * . bascules on 
gewichten, e. sein- en hanglantarens, d. ijzeren geldkisten 

 te 12 uren. door  hurg. en'weth.: de levering vau het 
meubilair, benondigd in de hnogeie burgerschool voor  meisjes en hot 
gymnasium, in 2 p'iceelen. lui. bij  den gemeeutearchitect. 

. te  uur. door  hurg. en weth.: het verbouwen van 
school no. i. in het Plantsoen, und bijlevering der  materialen. . hij 
den geineenteopzieliter  S. Bitters. Aanw. 10 , te 12 uren. 

 te 10 uren. in de lloele: een verving van gebouwen en 
kazerneillellhels te . g ƒ 1600. . 

, te 11 uren. door  dijkgraaf eu heemraden van , 
in e lloele: het verbeteren vau steenglooiing en verder  aan den 

n Westl'i ieschen omringdlj k in 1883 te maken en te 
onderhouden werken, met de levering der  materialen. Aanw. 10. 17 en 
18 . telkens te » uren. 

 te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structietnagazijnen: de levering van verschillende materialen, ten be-
hoeve vau den aanmaak vau projectielen enz. voor  vestiuggeschut. 

 . te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan centraalbureau: k no.  hel legg-n en wijzigen van 
sporen cn wissels, het leggen en opbreken van waterleidingen en liet 
maken van eenige bijkomende werken, volgens het plan van uitvoering 
no. 4, ten behoeve van de uitbreidin g van hel station Venloo. . aan 
het centraalbureau en bij  den sceticiugcnicur . vau der , te 
Venloo. Aanw. 15 , te 12 uren, 

 iu bet Timmerhuis: het verrichten van verf werken 
aan gebouwen, bruggen enz., in 8 perceelen. 

 teil uren, door  het ministerie van waterst. ens.: de uitvoering 
van eenige werken tot uormaliseering vau de Waal onder  Echtold. 
Uzendoorn en llruten . tusschen de kilometerraaien -10 eu 40 der  herziene 
rivierkaart.  Aanw. 10 . g ƒ . 

 , te 11 uren. hij . .1. vin , en  tc 1 
uur, bij . , door  hurg. en weth. van Buurmalsen: lo. het afbre-
ken en wediTophoiiwen der  gemeenteschool te Tricht,  voor  200 kinderen; 
2o. het afbreken en wederopbouwen der  gemeenteschool te Buurmalsen, 
voor 150 kindereu. met bijlevering van materialen en ameublementen. 

. bij  den architect . , te (ipijucn. Aanw. 21 , tc 10 
uren te Trich t en te 1 uur te Buurmalsen. 

 te 12 uren. door  den directeur  der  urtillerie-stajiel - en con-
structiemagazijiien: de levering van: pene 1, 450.000 . gietijzer, 
merk Gai-tshei-ry no. 1, pere. 2, 45.000 . gietijzer, merk Blaenavon 
no. 1. 

. te 11 uren, door het ministerie vau waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet piov. best.: de voorziening der  boorden van het 
Noordhiillainlseli kanaal, iu 3 perceelen. Aanw. 17 . : perc, 
1 f 8000, perc, 2 ƒ 13,700, perc 3 ƒ 6:iii0. 

 te 1 uur. door  den burgemeester: het driejari g onderhoud 
van bet rivierbad. Aanw. 17 , te 10 uren. 

steei i l ic i -gen , te 10 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener 
school met ondervvijzerswoning te , met bijlevering der  materialen, 
alsmede van de voor die school gevorderde banken, borden, kasten, 
kachels enz. . hij  den architect . . ('. van Someren, te Bergens 
o|>-Zoom. Aanw. 21 . te 10 uren. 

 te 12 uren. door  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: lo het verboogen van een gedeelte van 
's s straatweg van r  naar  Zwolle nabij , en het 
vernieuwen van een daarin gelegen duiker. Aanw. 17 en 18 . 

g ƒ 3735; 2o. het maken van hazaltglooiiiig aan de westzijde 
van bet eiland Schokland Aanw. 18 , te 11 uren. g 

ƒ 2485. 

, te 2 uren. door  de Geldeiscb-Overijselscbe -
spoorweginaatsehappij: lo. Bestek no. 10, gelxiuwen en inrichtingen op 
de stations Groenloo eu Eibergen, iu 2 |iercoeleii; 2o. Bestek no. 11, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg, 
van station o tot :uin de grens tusschen de provinciën Gelderland 
en Overijsol (lengte circa 17.2 ; 3o. Bestek no. 13, gebouwen en 
inrichtingen op station Neede; 4o. Bestek no. 14, gebouwen en inrich -
tingen op station Borkuloo. bil . op het bureau der , te 
Winterswijk . 

G  ten gemeentehuize van : de levering van 3 30 
stère gewasschen grove riviergrin t en 25 stère harde puin. 

 bij  den dijkgraaf van Wcstdongeradeel, J. W. : 
de levering van verschillende houtwaren. 

. te 10 uren, door bet gemeentcbest,: het vernieuwen van 
2 benedendeuren in de schutsluis, benevens bet maken van 29 . 
kaaimuur op de fundeering en verder  bijkomende werken. Aanw. 22 

, te 11 uren. 
 30

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van graaf- en baggerwerk op het bovendeel der  Nieuwe-

, gedeeltelijk door  middel van , 
 23 . g ƒ 5 8 , 0 00 ; 2». het uitbreiden van het departe-

ment van koloniën, te . Aanw. 23 , te 11 uren. g 
ƒ24 ,170; 3o. het maken eener  berghaven, de opruiming van duingron-
den langs den rechteroever  van den nieuwen d aan den lloek-

, het verdedigen van het afgegraven duin, met bijbehoorende 
werken. Aanw. 23 en 2(1 , te i2 uren. g ƒ 137.000. 

 te 11 uren, door het ministerie van watei-st. enz.: het 
bouwen van eene ijzeran draaibrug, bet verruimen van den Vaartsche-

 ter  weerszijden van die brug, en het maken van bijbehooreude 
werken, onder de gemeente Jutfaas, behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal . Aan». 23 i te 
11 uren. g ƒ 103,100. 

«udvosmeer te 11 uren. door  burg. en weth.: het verbeteren van 
het bestaande schoollokaal en het bijbouwen van een geheel nieuw 
lokaal voor  200 leerlingen, met overdekte speelplaats. Aanw. 23 i 
van 11—12 uren. 

, te 12 uren, door bet ministerie van watcist. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen; het maken vau grondwerken te . het vol-

| tooien van den afri t zuidwaarts van de brug over  den , het op-
n van een gedeelte vau het emplacement , en het maken 

fan verschillende bijkomende werken tusschen Amersfoort en . 
. j  deu hoofdingenieur bij  de Slaatss|ioorwegen, te Arnhem en den 

sectiemgeni -. te . Aanw. 21 en 23 , te 11 uren. g 
/ 301,000. 

 l.iooisi lun i ic r , te 12 uren. door  hurg. en weth.: het bouwen van 
j  eene school voor 144 kinderen . bij  den architect u ('mix, te 
 Alkmaar . Aanw. 23 . te 12 uren, 

, te 1 uur, door  burg. 
sel  met woning, aan bet . 
18 , te 1 \ 

lloiiderdag, 
, te 11 ure 

gebouw van het 

en weth.: het. houwen vau eene 
lui . aan het Timmerhuis. Aanw. 

resp. 

door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten van 

het NoordhoUandscb kanaal, iu 2 perceelen en in massa. g 
ƒ 25,250 eu ƒ 14,300. B 

 te 11 uren, don; het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der  werken aan de . het Scheur en 
de , van 1 Juli 's.ï—30 Juni '84. Aanw. 23 en 30 . g 
ƒ 27,040. 

 te 12 uren, door  het ministerie tan waterstaat ens., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: bet maken van stationsgebouwen , werken 
van bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige verdere werken, voor 
het gedeelte Staveren—Sneek vau deu spoorweg . 

. bij  den hoofdingenieur en den sectieingenieilr. te Sneek. Aanw. 20 
en 31 , te 10 uren. aanvangende te Sneek. g ƒ 372,000. 

 t

, te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van het prov. best.: het houwen van 2 woningen voorliet 
personeel bij  bet X h  Aanw. 24 . g 
ƒ 7550. " 

 te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het houwen van eene ijzeren 
draaibrug met vast gedeelte, over  het zijkauaal beoosten Sas-van-Gend, 
in den weg naar Westdorpe. Aanw. 31 i en 2 Juni. g 
/ 62,500. ft 

 te 11 uren, dooi- het ministerie van wateistaat enz.: het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de n 
op dc Boven-. Beneden- en , met het éénjarig onder-
houd dier  werken, in 4 perceelen. g resp.: f 26.970, f 16.450, 
f 31,500, / 26,400. Aanw. 0 Juni. '  J 

 te 4 uren. dnor  burg. en weth.: het verbouwen dei-
openbare school in de gemeente. . bij  den architect A. Vermaes, to 
Sliedrecht. 

 28 April : het bouwen van een 
nieuw woonhuis aldaar, onder  toezicht van den 
architect A. e Clercq, te ; ingek. 4 
bilj. , als: 

.  Verre. te , ƒ 3430 
.1. , » Wemeldinge, » 3334 
J. . , » . » 3325 
C. h &  A. Gocdemond, » idem » 3219 
gegund. 

, 1 : het vergrooten en ver-
beteren van de school, onder  beheer  van den 
architect 
hilj. , als: 
. . 

A. Vos, 
gegund. 

l i r o l l i nge n 
woningen in 
straat, ouder 
Woldemlorp: ingi 
«. Folma. 
T. Bos. 

. Scholtens, 
. . , 

J. . 
J. Waitings, 
.1. de Vries, 
A. Teninga. 
A. Benninga, 

. Garrelc. 
. , 

A. , 
Werkman & .1 

P. C. van der  Sterr: 

te Alkmaar . 
 idem 

ingekomen 2 

ƒ 7259 

, 2 : het bouwen van 50 
de Oester- en in de Westerbad-
beheer van deu bouwkundige J. 

te . /' 68.300 
, '» 04,836 

| Groningen, l 60,024 
idem o 60,425 

» idem » 50,900 
idem »> 58,8110 

| idoii i  58,885 
s Grootegast, a 58.840 

,  50,765 
| Groningen.  55,500 
» idem  55,049 

idem l 54.116 

idem i 53.727 
idem » 53,385 

s 
idem » 53,335 

» idem „  52.500 
idem  51.950 

, 
 Peters. 
. Jansen, 

F. , 
J . Toesman. 

Een briefj e van onwaarde, 
gegund. 

 2 : het houwen vau een 
hoerenhuis op het terrein van perceel . . 
no. 35 aan den Grachtwal, is gegund aan .1. 

, te . 
. 4 : lo. het hei-stellen en ver-

beteren van de n tusschen 
Amsterdam en ; ingek. ü bilj. , als: 
W. v. , Jutfaas. /'  1900 
S. . Tassemeijer  Jr., . » 1832 
E. . Giescn, Amsterdam. 1688 

. Sneyders de Vogel. Schiedam. » 1635 
P.  lissen, . » 1470 

. v. d. Sluys. , » 1460 
go. het aanleggen van eene telegiaallijn tus-

schen Winkel en Wieringerwaard; ingek. 11 
hilj. , als: 
.1. Schreudois, te , 
A. Visser  Pz., » Wieringerwaard 

. C. Oudt. » Winkel, 
. Sneyders de Vogel,g» Schiedam. 

('.. . . » Naaldwijk . 
. Gicsen, » Amsterdam, 

. de Waard. >» , 

. v. d. Sluys. » Zwollerkoispel. 
W. v. ' » Jutfaas, 
Oudejans Cornelis, » Purmerend. 
J.  d. Berg Sr., » , 

 4 : bet amoveeren van 

J. Wilbrink , ƒ 7624 
Eitj e v. d. . » 7485 
.1. E. Wolrich . ƒ 7294 
Gebr. Uieters,  6822 

Begrooting ruim f 6000. 
, 5 : het maken van een steenen 

dam en twee aardprolieleu met steen gedekt: 
minste inschr. was , te Wierlngen, voor 
/ 6600. g /'  6250. 

 5 : het maken vau eeue aau-
houwing hij  Bet pakhuis 0 no. 157, te Zaandam, 
onder  beheer van den architect J. van der 

; ingek. 5 hilj. . als: 
A. , J 3769 

. Verban &  Zn.. > 3724 
. Brugman, » 3695 

P. de Vries G.Bz..  3669 
. Stam . » 3600 

gegund. 
g ƒ 3800 

. 7 : Bestek nu. 367, het omhoog-
hreiigen van de douaneloods en vrij e loods 
met eenige bijkomende werken op het goederen-
station Fijenoord: ingek. 7 bilj. , als 

. v. , 
J. . de Wit 
N. Pons. 
A. (hoen. 

. . 
J. Frontier , 
.1. v. d. Vlugt .li 

, 7 i 

te , 
idem 

. 
idem 

llillesluis. 
Utrecht, 

. 

f 6750 
,. 6649 
» (1200 
» 0171 
 61 OU 

» 5396 
,. ) 

lo. het maken vau 
n op de Zuid-Willemsvaart , tusschen 

sluis no. 16 en de Belgische grens nabij n 
in ili . gei ite Weert: minste inschr. was J. 

. van den Berg, te Weert voor j 20:14. 
2o. het verrichten van baggerwerk tot ver-

betering van de Zuid-Willemsvaart . tusschen 
sluis no. 16 en de Belgische grens: minste 
inschr. was P. . ('reluers, te , voor 
f 5376. 

 7 : het bouwen van eene 
school voor 288 kinderen, onder  beheer  van den 
architect u Croix, te Alkmaar : ingekomen 9 
bilj. . als: 

Alkmaar . /'  30.07-, 
idem n 29.850 
idem » 29.592 
idem » 29,490 

Valkkoog, . 29.292 
Alkmaar . » 28,777 

W. 

/' 748 
'» 725 
» 714 
» 699 
» 698 
» 698 
» 658 
» 625 
» 620 
 600 

» 579 
huizen 

A. Vos. 
.1. , 
Jac. Tisselaa". 
N. v. d. Voort, 
.1. Bakker, 
W. Vasbinder. 
.1. , e 

de lieer, 
Joh. ,1. Tessolaar. 
A. t Jby... 

g 
, 7 :

van den oever  voor 
aan de e l 

m Jz... te Sliedn 
2o. bet verbreed 

Nieuwe-Xiedoiji. 
Alkmaar . 

. 

28.385 
28.28i 
28.200 
29,328 

het bezinken eu bestoeten 
het 's-Gravondoelschevoer 

minste inschr. was O. 
ht, voor / 3534. 
li verdiepen der  haven te 

. de Groot, te 

aan de Buitenwatcrslo.it, aldaar, en het ter 
plaatse bouwen van 2 woonhuizen, onder beheer 
van den bouwkundige W. van ; ingek. 8 
bilj. , als: 

te , / 5592 
 idem » 5473 
 idem  5428 

» idem » 5387 
)) idem » 5324 
» idem  5312.92 
ii idem s 5149 
> idem » 4757 

kolljnspltiat . 4 : lo, het gewoon onder-
houd der  aarde- en steenglooiiiigwerken van 
den polder  Oud-Noordbeveland; ingekomen 5 
bilj. , als 

te Bruinissc, ƒ 6500 
, » 6398 

» idem » 6249 
> , > 6200 
» , » 6199 

2o. de levering van dijksmaterialen aan den 
polder  Nieuw-Noordbeveland; ingek. 2 hilj. , als: 
P. Verburg, te t / 1949 
J. v. Eek, , » 1917 
beide werken gegund. 

, 4 : de bijbouw der  school 
te Westci-brock, gemeente ; ingek. 
4 bilj. , als: 

1". J.Stigter 
.1. 1-. . 
Ab. , 
W. N. v. . 
Th. , 
F. , 
N. , 
W. F. C. Schaap. 

C. Bolier. 
. Scbrier, 

P. Verburg, 
1 v. Eek, 
A. .  Oosten, 

Stellendam: minste insein-
Sliedrecht, voor  /'  21,291. 

's-llage. 7 : lo. bet leggen vaneen riool 
achter de Javustraat: ingekomen 5 bilj. . als: 
.1. ,1. v. Sombeek, t,> , ƒ 3557 
P. . » idem » 3548 
G, , » , » 3496 
.1. de Bruin , i . » 3333 

. Jongenburger, » Waddinksv., » 3240 
2o. het metselen van een grafkelder op de 

algemeene begraafplaats: ingek.  bilj. . als: 
! A. Platteel, te 's-llage. /'  1942 
1 W. Frank. » idem » 1700 
;.l . . de Swart &  Zn.,» idem » 1645 

J. , » idem » 1595 
G. C. Pauptit, Ji Schevenhigen, » 1480 

. 7 : lo. het bouwen van eene 
iliNidgraverswoning bij  do Noorderbegraafplaats; 

! minste inschr. was J. . , te Groningen, 
i voor ƒ 5835. 

2o.net leggen van bestratingen in de Nieuwe-
Astraat, den Westersingel, de Nieuwe-Visscher-
straat en de : minste inschr. was 
.1. Wallinga, te Groningen, visir  ƒ 19,550. 

. 8 : het maken vau een 
fabrieksgebouw met pakhuis en zolders, benevens 
ketelhuis, schoorsteen en bijbehoorende werken, 
op een terrein aan de oostzijde der  s|ioorweg-
brug, op het Nooi-ilereiland, langs de -
haven te , onder  beheer van den 
architect W. Stok; ingek. 14 bilj. , als: 

11. A. , / 198,888 
, r  Fortuijn , 

Vink en Van Prooije, 
. Zaaijer, 

P. llooiikaas &  Zn., 
A. , 

. Stelwagen, 
Gouverne en , 

. . , 

. J. n &  Zn., 

g Si v. d. Zaan. f 183,500 
. v. d. Sande, » 178,654 

s en Arends, 's-llage.  174,468 
Wed. G. flamesie &  Co., » 169,623 
Taverne 's-llage,  161.393 

gegund. 
l , 8 : de levering aan de artillerie -

stapel- en eoiistructieinagazijneii van: 
lo. 30.000 . lichte kardoeszijde: minste inschr. 

was Bomhacb. te Berlijn , a ƒ 0.37» >r . 
2o. . zware kardoeszijde: minste inschr. 

waren W. n &  Zn., te s-llage, a ƒ0
pin- . 

, 8 : het onderhouden van- eu 
het doen van eenige herstellingen aan de ge-
bouwen, kunstwerken, iiii-ichtiiige n en verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot de stations: 

o. Bestek no. 366. Enschede; ingekomen 4 
bilj. . als: 
F. .1. Ti an, te Almeloo, ƒ 1748.60 
J. Schut. i'  Briiiinueii . » 1735 

. , » Enschede. » 1400 
G. llncistocl.  Brammen, » 1187 

 Bestek no. 368. Fijenoord; ingek. 5 bilj. , als: 
. Zaaijer, te . /'  17500 

(;. de Waal ft
. 

.1. v d. l Jr.. 
. . . 
. . 
c. Bestek . 369. 

hilj. . als: 
. Zaaijer. 

J. ('. dé Waal &  E 
, 

\ l . . . 
. . , 

< idem 
» , 
i , 
i , 

. 16.475 
» 11,910 
 9,169 

8.151 
m Beurs: ingek. 4 

te , ƒ 3100 

idem 
idem 
idem 

r/. k no. 370, ; ingekomen 6 
hilj . al: 

 2490 
ƒ 1790 

1346 

A. .1. Bekkers, 
. , 

J. v. d Vlugt, 
A. du Vijn , 
.1. P. F. . 
F. W. de Wit , 

r. Bestek no. 
hilj. , als: 
P. . Veisteijne. 
J. v. , 
A. v. . 
X. v. Boers. 
P. A. Bloem. 
P. v. d. , 

. P. Weiitem, 
A. Willaert . 

375. 

te , / 2874 
 idem ii 2776 

i idem » 2500 
» idem  2194 
 idem » 2030 

n idem » 1975 
Bokstel: ingekomen 8 

te Oosterwijk, 
li idem 
 Bokstel, 

it idem 
i' idem 
 idem 
 Eindhoven. 

» Bokstel, 
f iers, 8 : bet verruimen der  waterleiding 

van 1877 van de Breisle-Wateiing-bewesten-
leiseke: ingek. 4 bilj. . als; 
J. . te Wemeldinge. 

. Bolier, » . 
('. de Wilde. . 
A. Veriiiorken , » , 
gegund. 

t , 8 : het bouwen van eene 
school met den Bijbel: gegund aan . van 
üulik , T /'  2299. 

. 8 : het houwen van eene villa 
op een terrein te Blissmn. onder  beheer  vau den 
architect J. F. Everts, aldaar: ingek. 7 geldige 
bilj. . als: 

/ 6018 
ii 4295 
 4247.18 

» 3890 
» 3887 
i> 3860 
» 3845 

3790 

f 11.490 
» 11,000 
 10,400 

» 9.760 

P. boenders. 
N. v. Veersen. 
P. Audriesen. 
A. , 
(ï. . 
G. Tennissen. 
E. v. . 

te Utrecht, 
, 

i) idem 
ii idem 
i' Bussum. 
a idem 
it idem 

/ 16,777.77 
'» 14,940 
» 14.800 
» 14.780 
 13,966 

» 11.780 
 11.500 

198,450 
194,621 
194,600 
192,900 
189,981 
189,000 
189 000 
1 8 4 , 4 44 

Tc laat ingekomen . Numaii. 
Amsterdam, voor ƒ 13,450 

/.ui len. 9 : het doen van eenige herstel-
lingen aan de n der  invoerrechten 
en arcijiison te . Uabberich en de wachtlial-
ten te n en aan den weg naar  Elten, van 
1 Juni '83—31 t '86; ingek. 4 bilj. , als: 
J. . v. . te . /'  7399 

. Verborg, » idem » 7247 
B. J. Wichers, » idem » 6749 
S. C. S Schoemakers, » idem » 6599 

llubbrldani . 9 : het verbouwen en ver-
 der  gemeentesehisil no. 2, met hijleve-

rin g van eenig schoolaiiieubleuieiit; ingekoncn 
8 bilj. . als: 
J. v d. Vlugt r 
F. .1. Wulfso, 
P. Teinpelaar, 
J. Aljes, 
C r  Cz., 
A. Blok, 
C. Bothof, 

le , 
n Zwijndrecht , 
» , 
ii . 
» Papendl-echt, 
» 's-Gravendeel, 

Zwijndrecht , 
G. W. . Wouterlood, > , 
gegund aan C. Bothof. 

ƒ 5720 
ii 4769 
» 4752 
» 4690 
» 4689 
ii 465» 
» 4225 
» 376(1 

http://Buitenwatcrslo.it
http://2o.net


E . 

's-lSoscli, 0 : hot bouwen van een woon-
huis, waarboven een fabriek, bergplaats, ring-
muur  en/,., onder  beheer  van den r 
P. Xabhe; dooi- te hooge inschrijvin g niet 
toegewezen. 

, i> : herbesteding van het 
bouwen eener  school met overdekte speelplaats, 
benevens  aider  wij  ze i-s woning met bijgebouwen: 
ingek. ü bilj. , als: 

a Vechei, ƒ 
o idem i 

Joh. klomp. 
. Paaps, 
. v. Asseldonk, 

Oliviois, 
Jac. Sleegers, 
J. v. Bussel, 
J. v. d. Velden. 

. Verhagen. 

. , 
Joure, 8 : 

van .1. Veldman 
architect Joh. . 

. J. Veltman, 

. .1. Fi-ankena, 
Joh. . , 
li . W. v. d. Veen, 
G. Schaafsma, 
gegund. 

g 

, < 
haven tc Staveren 

l (lemert, 
» , 
i , 
» idem 
» , 
» , 

de vertimmering van het hui 
, onder  beheer van dei 

Borger; ingek. 5 bilj. , als: 

0 
18,1
17.858 
17,671 
17.610 
17,598 
17,558 
17,344 
16,910 

te , / 11,200 
idem » 10,290 

» idem » 10,270 
» idem 1 9,999 

idem  9,619 
idem » 9,548 
idem » 9,36:1 

» idem >. 9,300 

te , 
idem 
idem 
idem 

Terkapie, 

ƒ 5195 
. 4775 

4725 
47211 
4441 

ƒ 4640 
; lo. het vergrooten van de 
het maken van hetstiitinns-

torroi n en het gedeelte'  aardohaan. s 
eenige verdere werken, ten behoeve van den 
spoorweg : ingekomen 4 
bilj , als: 

. Volker, t en A. Volker 
, Sliedrecht, ƒ ,000 

A. tl . . l en A. v. d. 
Vlies, ZaUbommel, »

. s !.z.. Sliedrecht,  864,700 
.1. de , Werkendam. » 850,000 

2o. het maken van gebouwen en eenige andere 
werken op het station Oostzaan en van 2 wacii-
terswoninget: bij  do draaibruggen te Zaandam, 
ten behoeve van den spoorweg : 
ingek. 4 bilj. . als: 
J. A. t Jr., , f 62.000 
A. s en .1. B. Arends, . '» 59,600 
P. Verbi'nggen. Waililinksveen,  58.496 
J. N. . , » 57,870 

3o. de leveling vau stalen spoorstaven inet 
ijzeren eindverbindingen en van baakbouten, in 
2 perceelen : pere. t ingek. 8 bilj. , als: 
Oaramin &  ('o.. Thy-le-Chatoau, ƒ 530,965.00 

w Vanghan ft  Co., * 
on Tees. » ,653.00 

. . . .> 492,658.00 
Bochümer Verein für  llergbau mul 

Gussstahlfahrikation. Bochum » 482,894.00 
Soeióté Anonvme des Aciéries 

. » 479,958.00 
Guteholl'nungshütte', Oherhausen, » 467,695.00 

e Stahlweiko, , » 461,244.30 
Gescllschaft für  Stahl-ludustrie zu 

, Bodmin.  458.865.00 
pere. 2 ingek. 7 bilj. . als: 

. S. stokvis &  Zn.. , f 20,121.40 
Pried . . » 19,895.00 

m ,t a Porto, Amsterdam. » 18.847 00 
. E, Ovlng Jr., , » 18.1 .00 

Gebr. , . » 17,998.50 
Société Anoiivuie des forges et Ateliers 

de Senefle, Senefle, » 17.938.00 
Société Anonvme des forges d'Acoz. 

Acoz.. ,, 16.9011.00 
4o. het hentellen van den zuider m 

en het in verhand daarmede maken van eene 
haven, tussrhcli de raaipalen 36 en 38. oude 
de gemeente ; . 8 bilj. . als: 

mede in-verband-staandc werken, ten dienste 
van het hydrogralisch bureau van het departe-
ment van ; in—"  1 

Gehr. e Vos, 
W. P. Teen wisse, 

. v. Soest, 
J. . Werder  Jz.. 
Tom Sc Van Bergen 

, 
Th. J. , 
P. P. de , 

. Tromp. 
7o. herbesteding van het maken van een kanaal 

aan het benedeneind van g met weder-
zijdsche dijken, ten dienste der  grondberging op 
de : ingek. 2 bilj. , als: 
P. , te Valkonwaard. f 72,670 

. s , » Sliedrecht, » 69.600 
hwartlik e 9 i het vergmoten en ver-

beteren van de school, onder  beheer  van den 
architect T. ('. van der  Sterr; ingekomen 5 
hilj. . als: 
.1. Xieuwstail, te , ƒ 5610 
1'. Borsjes, , . . 5568 

. v. Amiiiei's, » idem » 5550 
.1. Nat ('z., > Beemster, » 5525 

- . ,. Amsterdam, » 5250 
gegund. 

sch i i i i i i l i i i ve i i . 10 : het houwen vaneen 
woon- en winkelhuis, onder  beheer  van den 
architect . ; ingek. 6 bilj. , als: 

te Schoonhoven. ' /'  19,248 
» Gouda. » 17.140 
') Schoonhoven,  17,100 
 idem  16895 
i Gouda, . 16,749 
» idem » 16,666 

lleogeveen, 10 : het verbouwen vaneen 
woonhuis aan de . met ge-
deeltelijke bijlevorin g van materialen, onder 
beheer  van den architect . . : ingek. 
5 bilj. , als: 

te , ƒ 4798 
 idem  4649 
 idem » 4615 

, i 4555 
. » 4453 

J. , 
. .1. Ne.lerhorst. 
. Oprei, 

G. . g 
G. Toornvliet, 
W. Bokhoven, 

.1. Scholtemeijer, 

.1. Westerdijk, 
A. Nijhuis. 

. Worst. 
W. . ter  Stege, 
gegund. 

g ƒ 4580 
Arnhem , 11 : het leveren en leggen van 

cementen riolen, spruitriolen enz.; ingekomen 6 
bilj. . als: 

. .longenbuiger, Waddinksveen. / 3480 
G. J. , » 2785 

. . Vale, » 2740 
. W. , » 24:;0 

G. 11. A. , » 2426 
G. . v. d. , > 2268 

gegund. 

A. v. , te Gouda, 
G. .1. , , 
O. v. d. Plas, ,, , 

. Schut, » , 
A. G. . » , 
J. Wijnhol t .) , 
P. E. Terwindt .  Pannerden, 

. Sul. , 
5o. het verhoogen. verzwaren en verdedigen 

van het oostelijk deel van den Sasdijk, met de 
levering der  fiouvvstoll'en en do uitvoering van 
de in-verbaiid-staande werkzaamheden, onder  de 
gemeenten e Werken ca. en Werkendam; 
ingek. 7 bilj. , als: 

te Sliedrisdit. 
') idem 
. idem 
 idem 

, 
 Sliedrecht, 

W. . Schram, 
W. Volker, 
C. , 
('. Bot 
O. de Groot, 

. de Groot, 
B. de Waard, 

 het bouwen 
modelzaal en het 

ƒ 26,756 
» 23.512 
. 2.1,025 
» 0 
. 22,240 
» 22,150 
» 20,410 

20,033 

ƒ 23,456 
» 22.200 
» 21 720 
1 20,690 
» 20,463 

20,t00 
Nieiiwenhoorn,» 19,950 

van eene verdieping 011 de 
verrichten van eenige daar-

[ i l l i  E

E
van G

A A N  O N  N G E N 

. 
Zondag,

Winterswijk , bij  den directeur  dor  Gtddersch-Overijselsche -
spoorw-egmaatschappij: lo. de levering van gegalvaniseerd driodraads 
ij/ertlraad ; 2o. idem van gegalvaniseerde ijzeren kram uien: 3o. liet 
plaatsen van draadrasteringen, met inbegrip van de levering van palen. 

. 
, le 10 uien. door het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van bet prov. best.: hel leveren, planten en onder-
houden van beukebooinen langs het Te neiveel tier e wegen 
in , van de Belgische grens te Noeritter  lot de s tegenover 
Venloo. g f 1750. 

e  te li) men. in het gebouw op den uilenburg: het verrichten 
van horstellingen aan kazernegelmuwen. stallen en eci.e rijlouds, aldaar. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. 
Nijmegen, te  uren, door  tien architect  (Jeysbeek , 

in het ; de vet gi noting der  stoom  margarinebu te rfabriek 
van Timmerman  Co., Graafscheweg, aldaar. 

. te ' uren. door  het ministerie van koloniën: lo. Bestek 
no.55. de levering van 5 aquaducten voor  de Staatsspoorwegen op .lava; 
2o. de levering van: a. groote metalen signaalklokken. //. bascules en 
gewichten, c. sein- en hanglantarens, */. yzeron geldkisten 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de levering van het 
meubilair, betiooiligtl iu de hoogere burgerschool voor  meisjes en het 
gymnasium, in 2 perceelen. . bij  den gemeentearchitect 

Tiel, te 1 uur. door  den dijksteel van het polderdistrict Nederbetuwe, 
bij . . van Gameren: het vegen, ruimen en boorden, in X'! , van de

, de Nederbetuwscne , en het Nederbetuwsche blok | 
, van eei-stgome.de in 22 perceelen, van de beide laatsten in

24 perceelen. 
W i i g e n l i i g e n , te 1 uur. door  burg. en weth.: het verbouwen van j 

school no. 2. in hot Plantsoen, met hijlevering der  materialen, lol. bij  j 
den gemeenteopzichter  S. . 

 . te 6 uren. door  net polderbest., ter  gemeentesecretarie:
het éénjarig onderhoud van eenige eigendommen van den polder | 

. 

llatirlem . te 10 uren. hi de : een verving van gehouwen en
kazernemeubels te . g ƒ 1600. i besteding). 

 te 11 uren. door deu ontvanger  der  successierechten en 
domeinen, ten  ize .an den bosehwachter in het llaagsche : 
de levering in Juni a.s, van 3C0 3 gewasschen schelpen, of zooveel 
meer of minder  als /al blijken noodig te zijn. ten dienste van het ge-
melde bosch. Biljetten inzenden voor  10 uren. ten kantore van den 
ontvanger. 

, te 11 uren. door  dijkgraaf en heemraden van , 
in Be : het verbeteren van steenglooiing en verder  aan den 

u Westfrieschen omringdij k in 3 te maken en te 
Onderhouden werken, niet de levering der  materialen 

 te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen : tie levering vau verschillende materialen, ten be-
hoeve van tien aanmaak van projectielen enz. voor  vestinggeschut. 

 te 12 uren. d< or n en . op de Stadskorenbeurs: 
het bouwen van eene nieuwe winkelpui met winkel en het doen van j 
eenige reparation aan- en in het huis aan de Gasthuisstraat, boek | 

. lui . bij  den architect ('. van Weerde, te Tiel. Aanw. j 
te 10 uren. 

, te 12';, uren, in het gemeen landshuis van Schieland: 
lo. het doen van eenige herstellingen aan de - en Scherinhoofden 
onder , e a . en nabij , benevens het ver-
nieuwen van het Schernihoofd 1". C: 2n. tie levering van timmerhout, | 
in 2 perceelen: So. het hei-stellen van tie defecten aan Sehiclaud's | 

n zeedijk, in 3 perceelen. . hij  tien (hhi iehlanihneter  op liet 
(ïeineenlandsnuis en bij  tien opzichter  .1. Oudijk , te Nieuwerkerk u/l.l. 

 te 1 uur. in'  het hotel e : het verbeteren en uitbrei -
den van de kazerne aan het Waait je, het inrichten der  hulpkazerne tot 
woningen voor  gehuwden, magazijnen enz., en het verbeteren vau het 
hospitaal te . g /'  67.8(10. 

Utrecht , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan centraalbureau: k no. 377. net legg«-n en wijzigen van 
sporen en wissels, het leggen en opbreken van waterleidingen en het 
naken van eenige bijkomende werken, volgens het plan van uitvoering 
no. 4, ten behoeve van de uitbreidin g van het station Venloo. lui. aan 
het centraalbureau en bij  den sectieingenieur , van der , te 
Venloo. 

. in het Timmerhuis: het verrichten van verf werken 
aan gehouwen, bruggen enz... iu 8 perceelen. 

 door  den architect . Wesstra Jr.: het af breken van eenige 
Panden aan het Buitenhof, aldaar, iu 2 perceelen. 

. 
 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de uitvoering 

van eenige weiken tot normaliseering van de Waal onder  Fehteld, 
n en Bruten, tusschen de kilometerraaien 46 en 49 der  herziene 

rivierkaart. g ƒ 101.300. 
 , te 11 uren, bij . ,1. vin e jon, en , te 1 

l ,ur , bij . . door  burg. en weth. van Bunrmalsen: lo. het afbre-
ken en wederopbouwen der  gemeenteschool te Trieht , voor  200 kinderen; 

. het afbreken eu wederophouweii :ler  gemeenteschool te Bunrmalsen. 
voor  150 kindereu. met bijlevering van materialen eu ameublementen. 

. bij  den architect . . te Opijnen. Aanw. 21 . te
uren te Trieht cn tc  uur te . 

, le  uren. in hel waterschapshuis van : 
het opgra\en van het Uskwerdermaar  over  eene lengte van 4610 . 
en van het l|e
van ontliepten ii 

. Wind. 
n . to 12 uren. d 

structiemagazijnen: de 
merk Gai'tsherry no. 1 

dermaar. lang 6170  bei 
onderscheidene kanalen. . 

liet uitbaggeren 
bij  den deskundige 

den directeur  dei 
levering van: pere. 
pere. 2, . 

artillerie-stapel- en con-
. 4 0 ( 1 . ( 1 00 . gietijzer, 
rietijzer , merk Blaenavou 

lo  het best. der  vereeniging e Eendracht, bij 
het bouwen van een sociëteitslokaal met vor-

aan den stationsweg te Osch. lui . bij  den ingenieur-
n Campagne, te t bommel. Aanw. te 

. en weth.: lo. hel verlengen en 
o. het verleugt'ii vau de hmiten balie 

naar  Scheveningen. en liet plaatsen 

O^i- l i . e 12 uren. 
/ aan het station: 

schillende woning 
architect VV. v au 
hl uren. 

, le n 
bestraten van de Atjehstraat; 
langs het kanaal vau n a 
vau eene houten schutting op het terrein achter  de gemeenteschool in de 
Nieuwe-Schoolstraat, aldaar. Aanw. 21 . ivsp, te l en te  uren. 

. te <i uren iu liet Geërfdenhuis van den polder  Circnl van 
de (liij : het herstellen der  winterschade en gedeeltelijk ver/waren van 
den linker  Waal band ijk van dien polder. 

11 1 e  . te  uren, door  bet ministerie vau waterstaat en/., aan 
het gebouw van het prov. best..- e voorziening der  boorden van het 
Noordhollaudsch kanaal in 3 perceelen. : pere. 1 ƒ8000, pere. 
2 f' ,700, pere. :  f * 800. 

WelfertsriU k  uren. in de herberg t Parochiehuis: het 
verlagen van den sluisvloer der  zeesluis van het waterschap - de 
uitwaterin g door  de sluis aan den Oostpolder, benevens het verbroeden 
eu verdiepen der  waterleiding. 

Arnhem , te  uur. door  den burgemeester: het driejari g onderhoud 
van het rivierbad. 

 te 4 uren. door  het polderbest., bij  B. : het maken 
van een nieuwen watermolen met vijzel en toe behooren. in de Stoeër-
polder. met hijlevering der  materialen. . j  den voorzitter  van het 
polderhest., \V. . te Wielingen. 

 'savonds s uren. door  T. S. Biebericher, bij  B. Vos: het 
gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen van zijne behuizing, iu de 

. . bij  den architect 0. Nijhuis. aldaar. 
Aanw. 21 . to 1  uren. 

 door de architecten Jan Springer  en Joh Stilliuaim ; 
het bouwen van 3 woonhuizen op de Nieuwe-Achtergracht, aldaar. 

i , te 10 uren. door  burg. en weth : het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning te , met hijlevering der  materialen, 
alsmede van de voor die school gevorderde banken, borden, kasten, 
kachels enz. . hij  den architect . . C. van Someren, te Bergen-
op-Zoom. Aanw. . te 10 uren. 

 te 10 uren. bij  den secretaris-ontvanger  van den calami-
teusen Adornispolder: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
der  walei keen-tide werken over  den dienst 1883/84. Aanw. 22 . te 

 uren. 
Zui i l l r . te 12 uren. door het ministerie van waterstaat en/., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo het verhoogen van een gedeelte van 
's s straatweg van r  naar  Zwolle nabij . en het 
vernieuwen van een daarin gedegen duiker. g ƒ 3735; 2o, 
het maken van bnzaltglooiing aan de westzijde van ' het eiland 
Schokland g ƒ 2485. 

 t et . te 3 uren iu het café du n d'Or : het bouwen van 
2 dubbele en  enkel pand aan den , te . Aanw. 
door  den architect W. C. C'oepijn 24 . te  uren. 

 te 4 uren. door  burg. en weth.: het leveren en verwerken 
van- < . W, i trottoirbanden, '. 690 - bestrating van grèskeien, 
vlakken kop.  bij . e. 1476 - bestrating van grèskeien, halven 
vlakken kop. 14 bij  16 c  . //. verschillende bijkomende werken. . 
bij  den gemeentearch'tect . . Aanw. 23 . te 4 uren en 25 

, te 10 uren. 

 vee , te 10 uren, in kamer A21 van kazerne no.  het 
maken van voorzieningen aan den voorgevel enz. der  kazerne «de " 
te Brielle. g ƒ ) 

. te 10'., men, door  burg. en weth. van Won se rad eel: 
het stichten van een schoolgebouw met 4 lokalen te l'ingjum . Aanw. 
22 . te 5 uren. 

 te  uren. op het bureau van den hoofdopzichter  van 
fortificatiën : het herstellen van liuitenniureu dakvensters eu dakgoten 
van de kazerne en stallen, aldaar. g /'  3800. 

 te 11 uren, aan het polderhuis van Walcheren, iu de 
Abdij : het verrichten der  gewone onderhonds- en veinieuwingswerken 
aan de vier  wateringen des polders, met hijlevering tier  materialen, in 
4 perceelen. Aanw. 23, 24 en 25 . 

 te 12 uren, bij  deu secretaris-ontvanger  vau het calamiteuse 
waterschap Oud-eti-Jong-Breskens: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 Apri l 4 van de aarde-, kram-, rijs- , steenglooiing-
en paalwerken, aan de waterkeering van het waterschap. Aanw. 22 , 
van 12 uren. 

 te 2 uren. door  de Gelderse h-Ovorijselsc he -
spoorwegmaatschappij: lo. Bestek no. 10, gebouwen en inrichtingen op 
de Stations Groenloo en . in  perceelen; 2o. Bestek no.
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaalspoorweg, 
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's-lioach, t : het bouwen van een woon-
huis, waarboven een fabriek, bergplaats, ring-
muur  enz., onder  beheer  van den bouwmeester 
P. Nabbe; door  tc hooge inschrijvin g niet 
toegeweien. 

, tf : herbesteding van het 
bouwen eener  school met overdekte speelplaats, 
benevens onderwijzerswoning  bijgebouwen; 
ingek. 9 bilj. , als': 
Joh. , te Vechel, ƒ 18,800 

. Paaps, » idem » 18,100 
. v. Asseldonk, » 17,858 

Oliviers, » Gemert, » 17,871 
Jar. Sleegers, » , » 17,610 
.1. v. Bussel, , » 17,598 
J. v. d. Velden, > idem » 17,658 
B. Verhagen, » , » ,844 

. , » , > 16,910 
 9 : de vertimmering van het huis 

van J. Veldman Ez., onder  beheer  van den 
architect Joh. . Borger; ingek. 5 bilj. , als 

. J. Witman, 

. J. Frankena, 
Joh. l i . , 

. W. v. d. Veen, 
G. Schaafsma, 
gegund. 

g 

te Joure, 
» idem 
a idem 
» idem 
» Terkaple, 

ƒ 6 1 96 
» 4775 
» 4725 
» 4720 
« 4441 

mede in-verband-staande werken, ten dienste 
van het hydrografisch bureau van het departe-
ment van ; i 
Gebr. e Vos, 
W. P. Teeuwisse, 

. v. Soest, 
J. . Wei-der  Jz.. 
Tom &  Van Bergen 

, 
Th . J. , 
F. P. de , 

. Tromp, 
7o. herbesteding van hot maken van een kanaal 

aan het benedeneind van g met weder-
zijdsche dijken, ten dienste der  grondberging op 
de ; ingek. 2 bilj. , als: 
P. , te Valkenwaard, f 72,670 

. s , » Sliedrecht, . 69.600 
 9 : het vergrooten en ver-

beteren van de school, onder  beheer  van den 
architect T. C. van der  Sterr; ingekomen 5 
 bilj. , als: 

te , ƒ 11,200 
idem > 10,200 

s idem » 10,270 
» idem » 9,989 

» idem » 9,619 
9 idem  9,548 
9 idem > 9,363 
» idem » 9,300 

ƒ073,000 

910.000 
864,700 
850,000 

ƒ 62.000 
» 59,600 

68.496 
67,870 

ming ƒ 4640 

 9 : lo. het vergrooten van de 
haven te Staveren, het maken van het stations-
terrein en het gedeelte aardebaan, benevens 
eenige verdere werken, ten behoeve van den 
spoorweg ; ingekomen 4 
blij , als: 

. Volker, t en A. Volber 
, Sliedreclit, 

A, G. , l cn A. v. d. 
Vlies, Zaltbommel, 

. s , Sliedrecht, 
J . de , Werkendam, 

2o. het maken van gebouwen en eenige andere 
werken op het station Oostzaan en van 2 wach-
terswoningen bij  de draaibruggen te Zaandam, 
ten behoeve van den spoorweg ; 
ingek. 4 bilj. , als: 
J. A. t Jr., , 
A. s en J. B. A rends, , 
P. Verbriiggen, Waddinksveen, 
J. N. Boers. , 

3o. de levering van stalen spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen en van haak bouten, in 
2 perceelen ; perc. 1 ingek. 8 bilj. , als: 
Caramin &  Co.. Thy-le-Chateau, ƒ 530,965.00 
Bolrkow Vaughan &  Co., ' 

on Tees, » 499,653.00 
F. , Essen, » 492,658.00 
Bochümer Verein für  Bergbau und 

Gussstahlfahrikatiou, m 
Société Anonymi1 des Aciéries 

d'Angleur , , 
Guteholl'nimgshütte, Uberhausen, 

e Stahlwerke, . 
Gosnllschnft für  Stahl-lndiistri e zu 

Bochuin, Bochtim, 
perc. 2 ingek.  bill , als: 

. S. Stokvis &  Zn., , 
Fried. Beüersmann, , 

m & a Porto, Amsterdam, 
. E. Ovlng Jr., , 

Gebr. , , 
Société Anonyme des forges et Ateliers 

dc Seneffe, Senefle, 
Société Anonyme des forges d'Acoz, 

Acoz., 
4o. het herstellen van den /aider m 

en het in verband daarmede maken van eene 
haven, tusschen de raaipalen 86 en 38, onder 
de gemeente ; ingek. 8 bilj 

J. Nieuwstad, 
 P.

. v. Ammers, 
, J. Nat C l , 
1 . , 
gegund. 

 10 : het bouwen van een 
woon- en winkelhuis, onder  beheer  van den 
architect . F. ; ingek. 6 hilj. , als 

te Beets, 
, 

» idern 
» Beemster, 
» Amsterdam, 

ƒ 5610 
» 5568 
 5550 

» 5525 
» 5260 

» 482,894.00 

» 479,958.00 
» 467,695.00 
» 461,244.30 

» 458,865.00 

ƒ 20,121.40 
» 19,895.00 
» 18.847 00 
» 18,199.00 

17,998.50 

17,938.00 

16,900.00 

te Gouda, 
» , 
, , 
> , 
» , 
» , 

Pannerdcn, 

ƒ 26,766 
i 23,512 
 2.1,026 

» 22,9110 
» 22,240 
> 22,150 
> 20,410 

A. v. , 
G. J. . 
C. v. d. Plas, 

. Schut, 
A. G. , 
J. Wijnholt . 
F. E. Terwindt , 

. Sul, , 
6o. het verhoogen, verzwaren en verdedigen 

van het oostelijk deed van den Sasdijk, met de 
levering der  bouwstoffen en de uitvoering van 
de in-ver  hand-staande werkzaamheden, onder  de 
gemeenten e Werken ca. en Werkendam; 
ingek. 7 bilj. , als: 
W. . Schram, te Sliedrecht, ƒ 23,466 
W. Volker, » idem » 22.200 
C. llartog, » idem  21.720 
C. Bot, > idem » 20,690 
C. de Groot, » , > 20,483 

. de Groot, » Sliedrecht, » 20,000 
B. dc Wacrd, » Nieiiwenhoorn.il 19,950 

Co. het bouwen van eene verdieping op de 
modelzaal en het verrichten van eenige daar-

J. , te Schoonhoven, 
. J. Nederhorst, » Gouda, 
. Opred, » Schoonhoven, 

G. . . » idem 
G. Toornvliet, » Gouda, 
W. Bokhoven, » idem 

, 10 : het verhouwen vaneen 
woonhuis aan de , met ge-
deeltelijke bijlevering van materialen, onder 
beheer  van den architect . E. ; ingek. 
5 hilj. , als: 
J. Scholtemeyer, te , 
J. Westerdijk, » idem 
A. Nijhuis, i idem 

. Worst, » , 
W. . ter  Stege, > , 

19,248 
17,140 
17,100 
16,895 
16,749 
16,666 

ƒ 4798 
» 4849 
» 4615 
» 4555 
 4453 

imi' S ƒ 4580 
Arnhem , 11 : het leveren en leggen van 

cementen riolen, spruitriolen enz.; ingekomen 6 
bib'., als: 

. Jongenburger, Waddinksveen, ƒ 3480 
G. J. , > 2785 

. P. Vale, > 2740 

. W. , > 24:)0 
G. . A. Eibers, , 2426 
G. . v. d. , > 2268 

gegund. 
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Winterswijk , bij  don directeur  der  Gcldeisch-Ovorijsolsche -
spoorwegmaatsehappij: ln, de levering van gegalvaniseerd driedruads 

; 2o. idem van gegalvaniseerde ijzeren krammen; :Jn. het 
plaatsen van draad raste ringen, met inbegrip van tie levering van palen. 

, . 
 te 10 uren, door  liet ministerie vuil waterstaat en/.., 

aan het gebouw van liet pn>v. best.: liet leveren, planten en onder-
houden van beiikebooinen langs het 7«' perceel der t o wegen 
in , van de Belgische grens te S'eeritter  tot de s tegenover 
Venloo. g f 1750. 

V B o rh , te Ö uren. iu het gebouw op den Uilenburg : liet verrichten 
van herstellingen aan ka/.ernegohouwen. stallen en eei.e ri j  loods, aldaar. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. 
 te  uren, door  den architect ï). Gcysheek , 

in het ; de vergrooting der  stoom-margarinebotertabi iek 
van Timmerman tt Co., Graafscheweg, aldaar. 

 te 12 uren. door  het ministerie van koloniën: lo. k 
no. 55. de levering van 5 aquaducten voor  de Staatsspoorwegen Op Java; 
2o. de levering van: a. groote metalen signaalklokken. h. bascules en 
gewichten, c. sein- en hanglantarens, d. ijzeren geldkisten 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: de levering van het 
meubilair, benoodigd in de hoogere burgerschool voor  meisjes en het 
gymnasium, in 2 perceelen. . hij  den gemeontearchiteet. 

, te 1 uur, door  den dijkstoèl van het polderdistrict Nederbetuwe, 
bij  Et. . van Gameren: het vegen, ruimen en boorden, in 'S:i, van de 

d we teling, de Nederbetuwscho lange, en het Nederbetnwsche blok 
, van eerstgemelde in 22 perceelen. van de beide laatsten in 

24 perceelen. 
 , te 1 uur. door  burg. en weth.: het verbouwen van 

school no. 2, in het Plantsoen, met bijlevering der  materialen. . bij 
den gemeenteopzichter  S. . 

 te 0 uren. door  het polderbest., ter  gemeentesecretarie: 
het éénjarig onderhoud van eenige eigendommen van den polder 

e u wij  k. 

 te 10 Tirefl , hi de : een verving van gebouwen en 
kazcrnemeuhels te . g ƒ 1(100. . 

, te 11 men, door  den ontvanger  der  successierechten en 
domeinen, ten a ize ran den boschwachter  in het e Bosch: 
de levering in Juni a.s. van 100 3 gewasschen schelpen, of zooveel 
meer  of minder  als zal blijken noodig te zijn, ten dienste van het ge-
melde botch. Biljetten inzenden TOOT 10 uren. ten kantore van den 
ontvanger. 

 , te 11 uren. door  dijkgraaf en heemraden van , 
in e : het verbeteren van steenglooiing en verder  aan den 
Urechterlandsclii  West friese hen ouiringdij k in 1883 te maken en te 
onderhouden werken, niet de levering der  materialen 

 . te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemaga/.ijnen: de levering van velschillende materialen, ten be-
hoeve van den aanmaak van projectielen enz. voor  vestinggeschut. 

 te 12 uren. dcor n en Oresselhuijs. op de Stadskorenheurs: 
het bouwen van eene nieuwe winkelpui met winkel en het doen van 
eenige reparation aan- en in het huis aan de Gusthuisstiaat. hoek 

t je. . bij  den architect C van Weerde, te Tiel. Aanw. 
te 10 uren. 

 , te 12'/, uren. in het gemeenlandsliuis van Schieland: 
lo. het doen van eenige herstellingen aan de - en Scherm hoofden 
onder , e a/U., en nabij , benevens het ver-
nieuwen van het Schermhoofd U. Cj  2o. de levering van timmerhout, 
in 2 perceelen; 8o. het hei-stellen van de defecten aan Schieland's 
hoogen zeedijk, in 8 perceelen. . bij  den fhhrici,landmeter  op het 
Gemeenlandsntiis en bij  den opzichter  .1. Oiidijk , te Nieuwerkerk a/U. 

 te 1 uur, in liet hotel e : liet verbeteren en uitbrei -
den van de kazerne aan het Waait je, het inrichten der  hutpka/.erne tot 
woningen voor  gehuwden, magazijnen enz., en het verbeteren van het 
hospitaal te . g f 67.8O0. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
Wegen, aan centraalbureau: k no. 377. net legg*  n en wijzigen van 
sporen en wissels, het leggen en opbreken van waterleidingen en het 
maken van eenige bijkomende werken, volgens het plan van uitvoering 
no. 4, ten behoeve van de uitbreidin g van het station Venloo. . aan 
het centraalbureau en bij  den sectieingenieur . van der , te 
Venloo. 

 in het Timmerhuis: het verrichten van verfwerken 
aan gebouwen, bruggen enz., in 8 perceelen. 

 door  den architect . Wesstra Jr.: het af breken van eenige 
panden aan het Buitenhof, aldaar, in 2 perceelen. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de uitvoering 
v «n eenige werken tot normaliseering van dc Waal onder Echteld, 
-Jzendoorn en . tusschen de kilometerraaien 46 en 4U der  herziene 
rivierkaart. g ƒ 101,300. 

, te 11 uren, bij . J. vui , en  te
uur, bij . , door  burg. en weth. van : lo. bet afbre-
ken en wederopbouwen der  gemeenteschool te Tricht , voor  200 kinderen; 
2o. het afbreken en wederopbouwen der  gemeenteschool te , 
voor  150 kinderen, met bijlevering van materialen en ameublementen. 

. hij  den architect . . te Opijnen. Aanw. 21 . tc 10 
uren te Trich t en te 1  te Buunualseii. 

O twin iendam, te  uren. in het waterschapshuis van : 
het opgraven van het k werden naar  over  eene lengte van 4.110 . 
en van liet . lang 6170 . benevens het uitbaggeren 
van ondiepten iu onderscheidene kanalen, lui . bij  den deskundige 

. Wind. 
. te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-

striictiemagazijiien: de levering van: perc. . 450.000 . gietijzer, 
merk Gartsherrv no. 1. perc. 2. 45.000 . gietijzer, merk Blaeiiavon 
no. . 

Onrli , te 12 uren, door  het best. der  vereeniging e Eendracht, bij 
, aan het station: het bouwen van een soeiëtoitslnkaal met ver-

schillende woningen, aan den stationsweg te Osch. , bij  den ingenieur-
architect W. van n < 'anipagne. te Zaltbommel. Aanw. te 
10 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het verlengen en 
bestraten van de Atjehstraat; 2o. het verlengen van de houten balie 
langs het kanaal van n g naar  Schevoiiingen. en het plaatsen 
van eene houten schutting op het terrein achter  de gemeenteschool in de 
Nienwe-Sehoolstraat, aldaar. Aanw. 21 . resp. te 10 en te lt uren. 

i te 6 uren in het Geörfdenhuis van den polder  ('heul van 
de Ooij: liet herstellen der  winter*chade en gedeeltelijk verzwaren van 
den linker  Waalbaudijk van dien polder. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de voorziening der  hoorden van het 
Noordhollandsch kanaal iu 3 perceelen. : perc. 1 f 800C, perc. 
2 ƒ 13,700, perc 3 / (300. 

. te 11 uren, in de herberg t Parochiehuis: het 
verlagen van den sluisvloer  der  zeesluis van het waterschap voor  de 
uitwaterin g door  de sluis aan den Oostpolder, benevens het verhreeden 
en veldiepen der  waterleiding. 

 . te 1 uur, door  den burgemeester: het driejari g onderhoud 
van het rivierbad. 

 te 4 uren. door  het polderbest., bij . : het maken 
van een nieuwen watermolen met vijzel eu tocbohooren. in de Stoeër-
polder, met bijlevering der  materialen, lui . hij  den voorzitter  van het 
polderbest., W. . te Wieringen. 

« . ran lnge i i , 'savonds  uren. door  T. S. Bieberiuher, hij  B. Vos: het 
gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen van zijne behuizing, in de 
Nieuwe-lïoteringestraat,  114. . hy den architect G. Nijhuis. aldaar. 
Aanw. 21 , te 11 uren. 

 door  de architecten Jan Springer  en Joh Stillmann: 
het bouwen van 3 woonhuizen op de Nieuwe-Acntergraeht. aldaar. 

, te 10 uren. door  burg. en weth : het houwen eener 
school met onderwijzerswoning te k ladde, met bijlevering der  materialen, 
alsmede van de voor  die school gevorderde hankeu. borden, kasten, 
kachels enz. . hij  den architect . . C. van Snmeren, te Bergen-
Op-Zootn. Aanw. 21 Slei. te 10 uren. 

 te 10 uren, bij  den secretaris-ontvanger  van den ca lam i-
teusi  A don lispolder  i het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
der  waterkeerende werken over  den dienst 1883/84. Aanw. 22 , te 
10 uren. 

 tc 12 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo het verhoogen van een gedeelte van 
's s straatweg van r  naar  Zwolle nabij , en het 
vernieuwen van een daarin gelegen duiker. g ƒ 3785; 2o. 
het maken van bazaltglooiing aan do westzijde van het eiland 
Schokland g ƒ 2485. 

. te 3 uren in het café du n d'Or : het houwen van 
2 dubbele en 1 enkel pand aan den , te . Aanw. 
door  den architect W. C. Coepijn, 2i . te 10 uren. 

d te 4 uren, door  burg. en weth.: het leveren en verwerken 
van? ff, 4fifi '  trottoirbanden, 4. fiöü 1 bestrating van grèskeien, 
vlakken kop. 12 bij  12 . r. 1476 1 bestrating van grèskeien. balven 
vlakken kop. 14 hij i elf., </ verschillende bijkomende werken. . 
bij  den gemcontearch'teet . . Aanw. 23 . te 4 uien en25 

, te 10 uren. 

. te 10 uren, in kamer A21 van kazerne no. 1: het 
maken van voorzieningen aan den voorgevel enz. der  kazerne »de " 
te lïrielle . g ƒ 7000 

 te 10'!, uien. door  burg. en weth. van Wonseradeel: 
het stichten van een schoolgebouw met 4 lokalen te Pingjuin. Aanw. 
22 . te 5 uren. 

 te 11 uren, op het bureau van den hoofdopzichter  van 
fortilicatiëu : het herstellen van buitenmuren dakvensters en dakgoten 
van de kazerne en stallen, aldaar. g ƒ 3800. 

 te 11 uren, aan het polderhuis van Walcheren, in de 
Abdij : het verrichten der  gewone ouderhouds- en veiiiieuwingsweiken 
aan de vier  wateringen des polders, met bijlevering der  materialen, in 
4 perceelen. Aanw. 23, 24 en 25 . 

 te 12 uren, bij  den secretaris-ontvangei van hetcalamiteuse 
waterschap Oud-en-Joiig-Breskeiis: het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 Apri l '84 van de aarde-, kram-, rijs- , steenglooiing-
en paalwerken, aan ue waterkeering van het waterschap. Aanw. 22 , 
van Ü—12 uren. 

 te 2 uren, door  de Geldersrh-Ovcrijsclschc -
s|>rorwegmaatschappij  i lo. k no. 10, gebouwen en inrichtingen op 
de stitions Groenloo eu Eihergen, in 2 perceelen; 2o. Bestek no. 11, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte locaa.spoorweg, 
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van station o tot aan de grens tusschen de provinciën Gelderland 
en Overijsol (lengte circa 17.2 ; 3o. Bestek no. 13. gehouwen en 
inrichtingen op station Ncedo; 4o. Bestek no. 14, gebouwen en inrich -
tingen op station Borkuloo. . op het bureau der , te 
Winterswijk . 

 te 2 uren. in het bestuursgebouw van het waterschap 
Tienhonderd-er.-Zwarte: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud 
der  watoi'koeren de werken aan dit waterschap, over  den dienst '83/'84. 
Aanw. 22 , te 2 uren. 

 te 2 uren, dsor  burg. en weth.: eenige veranderingen aan 
het schoolgebouw en ameublement der  school te Boruehroek, met bij -
levering der  materialen. Aanw. te 9 uren. 

 te 4 uren. ten gemeentehuize van Tietjerksteradeel: het 
verbouwen van de scholen te Giekerk. Oenkerk en Oudkerk. Aanw.24 

, resp. te , 12 en 10 uien. 
 's avonds 8 uren. door het bestuur der  Vereeniging 

«Werkmanslnst,"  bij  F. Borst: het bouwen van 10 woningen op een 
terrein aan de Groote-Bergstraat, aldaar, sectie B. no* 697, met bijleve-
rin g der  materialen. . bij  de architecten . ft . . Aanw. 
22 . te 11 uren. 

 door . van der  Graaf: het bouwen van een woonhuis. 
. hij . .1, , te Gouderak. 
4.rouw ten gemeentehuize van : do levering van 330 

stère gewasschen grove riviergrin t en 25 stère harde puin. 
 , bij  den dijkgraaf van Westdongeradeel. ,1. W. : 

de levering van verschillende houtwaren. 

 ter  secretarie van : het bouwen eener  school 
en onderwijzerswoning te . 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het verrichten van eenige 
werkzaamheden, tot vergrooting dor  hoogere burgerschool voor  jongens, 
en de levering van de schoolbanken. . bij  den geineentearchitect. 
Aanw. 19 , van 10—4 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het leveren van 
diverse metalen voorwerpen; 2o. het stellen van trottoirbanden ge-
durende '83. 

/ut feu. te 5 uren. door  G Breuk ink: het verbouwen van zijn perceel 
in de Spittaalstraat,  429, bestaande in metsel-, verf-, stukadoor- en 
behangorswerk (geen timmer- of smidswerk). . bij  den architect J. 
Uiterwij k Wz.. aldaar. 

, te 10 uren, door  het gemeentehest.: het vernieuwen van 
2 benedendeuren in de schutsluis, benevens het maken van 29 . 
kaaimuur op de fundeering en verder  bijkomende werken. Aanw. 22 

. te 11 uren. 
 te 11 uren. door  burg. en weth. van Gostdongeradeel: 

het houwen van nieuwe- en het buitengewoon verbeteren van bestaande 
scholen en ouder  wijzers woningen in de gemeente, in 10 perceelen. Aanw. 
24 eu 25 . 

 te 12 uren, door het best. van de vereenigde poldeis 
, Ameide en ïienhoven, bij  .1. : het maken vaneen 

gebouw met schoorsteen en kolenloods. met bijkomende werken, voor 
een stoom-schep rad getnaal. lui . hij  de ingenieurs W. C. ft . de Wit , 
te Amsterdam. Aanw. 24 . te l l uren. 

 te , door het ministerie van waterstaat en/..: lo. het 
verrichten van graaf- en baggorwerk op het bovendeel der  Nieuwc-

, gedeeltelijk door  middel van , 
Aanw. 23 . g ƒ 68,000; 2o. het uitbreiden van het departe-
ment van koloniën, te . Aanw. 23 . te 11 uren. g 
ƒ24 ,170; So. het maken eener  herghaveu. de opruiming van duingron-
den langs den rechteroever  van den nieuwen d aan den -

, het verdedigen van het. afgegraven duin, met bij  behoorende 
werken. Aanw. 2;! en 20 . te i2 uren. g / 137.000. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
houwen van cenc ijzeron draaibrug, het verruimen van den Vaartsche-
lïij n ter  weerszijden van die brug, en het maken van bijbehooronde 
Werken, onder de gemeente .hitfaas, behoorende tot do werken voor 
den aanleg van een kanaal , Aanw. 23 . te 
11 uren. g ƒ 103,100. 

 te i l uren, door  burg. en weth.: het verbeteren van 
het bestaande schoollokaal en het bijhouwen van een geheel nieuw 
lokaal voor  200 leerlingen, met overdekte speelplaats. Aanw. 23 , 
van 11—12 uren. 

 te 11 uren, door het best. der  waterkeering van het calami-
teuse waterschap Bruinisse. iu de : het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, rijs - en 
steenglooiing werken aan de waterkeering van het waterschap. Aanw. 
23 en 26 , van 11—12 uren. 

Goes, te 11 uren. door  het wateischapsbest. van Breede-Watoring-
hewesten lerseke. in Be Prins van Oranje: lo. het herstel en de ver-
nieuwing der  aarde-, kram-, rijs - en steenglooiingwerken; 2o. het één-
jari g onderhoud der  sluizen, gebouwen, booten enz. 

 te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het maken van grondwerken te . het vol-
tooien van den afri t zuidwaarts van de brug over  den , het op-
hongen van eeu gedeelte van het emplacement . en het maken 
van verschillende bijkomende werken tusschen Amersfoort en . 

. bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Arnhem en den 
seetieingenieur. te . Aanw. 21 en 23 . te  uren. g 
ƒ 301,000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het houwen van 
eene school voor 144 kinderen lui . bij  den architect Bu (Yoix, te 
Alkmaar . Aanw. 23 . te 12 uren. 

 te 12 uren, in het ambtshuis van het polderdistrict Overhetuwe: 
lo. het herstellen van den afslag der  dijken in Overbetuwe, in 4 pere; 
2o. het leveren van 1956 stère gewasschen of gehorde grint , in 15 pere: 
So. het onderhouden van de krui n der  dijken en het verspreiden en 
verwerken van de grint daarover, van 1 Juli '83—30 Juni '84, in 14 
perceelen. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school met woning, aan het . . aan het Timmerhuis. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten van 
het Noord hollandsch kanaal, iu 2 perceelen en in massa. g resp. 
/ 25,250 en ƒ 14,300. 

 te 11 uren, door  den directeur en commandant der 
marine: de levering van karldoek. 

 te 12 uren, door  de gemeentehest. van Strij p en Zeelst, 
op het raadhuis: herbesteding van het maken van het 2e perceel van 
den keiweg in de gemeenten Strij p en Zeelst, op gewijzigd bestek. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden vau den Zuidpolder, 
iu het i het herzetten van p. m. 1300 1 steenglooiing, 
het verzwaren van den zeedijk ter  lengte van 25 . en eenige andere 
herstellingen, met bijlevering der  materialen. Aanw. 30 , te 1 uur. 

 te 1 uur, door het prov. best : het maken van 
eene schutsluis in de Zijlroed e nabij  Joure. met bijbehoorende aard-
werken, ten behoeve van de waterkeering de Nieuwe Slachte (2e 
gedeelte). Aanw. 29 . te 9 uren. g ƒ 71,900. 

. door het best. van de Anua-Jacoba- en Willempol-
ders: lo de levering aan de slikken van den Willemspolder, volgens 
aanwijzing, van 150 last kogclhazalt in stukken van 10—40, gemiddeld 
25 , en van 50 last schrootbazalt. in stukken niet kleiner  dan van 
8 : 2o. het maken van 150 2 steenglooiing van bazalt steen van 
zuilen lang 25—35, gemiddeld 30 . dik 17—25, gemiddeld 21 , 
met levering van daartoe henoodigde bouwstoven; 3o. het uitbreken 
van 300 P steenglooiing van Vilvonrdsche steen en maken van 150 * 
steenglooiing met de beste uitgebroken steen en hijlevering van tekort-
komende brikken . Aanw. van 23—30 . 

 te 10l

(2 uren, door  burg. en weth, van Wonseradeel: 
het verbouwen van het schoolgebouw te , Aanw. 28 . te 
11 uren. 

, bij  den rentmeester  der  domeinen: de levering van 500 
3 onderboudsgrint. Bilj . inzenden 1 Juni. 

 te 11 uren. dooi het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud eu herstel der  werken aan de . het Scheur en 
de Bartel, van l Juli '8.1—30 Juni '84. Aanw. 23 en 30 . g 
ƒ 27,040. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen der  strekdammen nos, 8. 11, 24. 37 en 39, in de Boven-

, van huitei.gewone winterschade. Aanw. 30 . g 
ƒ 63,840. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van stationsgebouwen . werken 
van bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige verdere werken, voor 
het gedeelte Stavoren—Sneek van den spoorweg . 

. bij  den hoofdingenieur  en den seetieingenieur, te Sneek. Aanw, 29 
en 31 , te 10 uren. aanvangende te Sneek. g ƒ 372000. 

 te  uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het houwen van 2 woningen voorliet 
personeel bij  het Nnordhollaudsch kanaal. Aanw. 24 . g 
/ 7550. 

 te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene ijzeren 
draaibru g met vast gedeelte, over  het zijkanaal beoosten Sas-van-Gend, 
in den weg naar  Westdorpe. Aanw. 31 i en 2 Juni. g 
/' 62.500. 

 te 10 uren, door hot ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van 80 . houten 
beschoeiing aan de zuidzijde van het natte dok te Vlissingen. Aanw. 
31 i en 2 Juni. g / 5200. 

 te l ï ' / j  uren. door  liet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het veranderen van 2 gedeelten 
grintweg in straatweg, in den weg door het Westland, onder  de ge-
meenten n en Naaldwijk , behoorende tot de e wegen 
in . Aanw. 4 Juni. g / 19,400; 2o. het uitdiepen 
van 2 gedeelten van den . boven en beneden de 

. Aanw. 4 Juni. g ƒ 2070. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de n 
op de Boven-, Beneden- en , met het éénjarig onder-
houd dier  werken, in 4 perceelen. g resp.: ƒ 26,970, / 16,450, 
/' 31,500, ƒ 26,400. Aanw. 6 Juni. 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het grootse heep vaart water aan het boveneind van het 
Scheur, tegenover de Vergulde . met eenig rijswerk tot vorming 
van losplaats. Aanw. 6 Juni. g / 214.500. 

Oudalblas. te 4 uren. door  burg. en weth.: het verbouwen der 
openbare school in de gemeente. . hij  den architect A. Vermaes, te 
Sliedrecht. 

. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov, best.: het vervangen van een gedeelte 
grintbaau door  klinkerbestratiii g te , op 's n weg 
Arnhem—Nijmegen. Aanw. 7 en 9 Juni. g f 6440. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
verdiepen van het grootse heepvaart water  in den bovenmond van hut 
Scheur, bovenwaarts en tegenover  de Buut van , met eenig 
rijswerk tot vorming van de losplaatsen. Aanw. 13 Juni, te 12 uren. 

g ƒ 243,000. 

E . 

P 

. 
Amsterdam, 7 : liet leveren en stellen 

van een nieuwen houten vijzel niet toehehooren 
in het stoomgemaal . en het 
driejari g onderhoud van 8 watermolens. 2 over-
laten enz. aan de Sloterbinnen- en -
sche Gecombineerde polders; hoogste insehr. 
was G. v. Steenwijk, te Sloterdijk , voor  ƒ 12,4115: 
minste insehr. Nieuwkerk &  lleijtlage, te Am-
sterdam, voor ƒ 10,495; gegund ' 

. 10 : het tot grintweg 
maken van het gedeelte van den Groene weg, 
van deu g tot den Blauwesteensche-
weg. lang 1300 , waarvoor  noodig is O 3 

grint ; ingek. 2 hilj , als: 
. lieedijk, te Westmaas, ƒ 1035 

Jac. Sehreiulers, » llai-diuksveld, '» 005 
AmerBf..r t , 10 : lo. net maken der 

gehouwen; 2o het leveren en stellen van een 
stoomwerktuig niet toebehooren, voor het te 
stichten stoomgemaal van de waterschappen lie 
Slang, . Neer-en-Gverzeldert, onder 
beheer  van den civiel-ingenieur P. A. : 

lo. Gehouwen. 
T. F. de Vos, 

. v. , 
J. , 
B. v. Schadewijk, 

. , 
J. Visser, 
F. de Bruin . 
P. Andriessen, 
A. , 
li . Barueveld, 
C. v. Soest, 

2o. . 

/' 16,100 
 15,04» 

» 15,670 
» 15,5:19 

15.330 

. Gerritsen. Elden. 
W. Bloem, , 
A. G. Nagelvoort, , 
P. . Arnhem. 
A. . Veiheij  en . Steijntjes. 

Nij i negen. 
gegund. ( m i ( 

«ruilingen , 12 : namens B. J.Scliernliier:  fg^f^^a'y^tolmê'nn  den overweg in den 
het houwen eener  heeronhehuiziiig met pakhuis ! wrswonuit, --'-== — 
aan den lleeresingel en lleerehinnonsmgel, 

werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het station ; ingek. 
 hilj. , als: «.«o 

F. Abei-son, te Steenwijk, ƒ
A F de Boer, » Oudeschoot, »
J ' G.' , » Blesse,
 post. » , »
6o. Bestek no.  het maken van een wach-

ƒ32.175 
29,760 

» 24,400 
» 22.500 
.> 22.349 
» 21,797 
» 21.740 
» 21,nou 
» 21,440 
» 19,900 
» 10.700 

te Groningen, ƒ 20,980 
» idem » 26,599 
» idem » 26.238 
o idem » 20.160 
, idem » 26.090 
» idem » 24.905 
n m  23.405 
1 idem » 23.450 
 idem » 23.070 

aldaar, ouder  beheer  van de architecten . & 
, : ingek. 9 bilj. , als 

J. Poelman, 
11. . 
J. Werkman, 
.1. , 

. S. Biddens, 
E. . 
F. , 
T. V. Jelsma. 

. Janssen, 
gegund. 

 12 i i het amoveeren en 
bouwen van het perceel, gelegen aan het -
bak, hoek Buiteu-Visscherstraat no. 13, onder 
beheer van den bouwmeester A. C. Bleijs; 
ingek. 9 bilj. , als: 
Joh. v Voorthuizen. te Amsterdam. /'42.119 
P. . , 
Brouwer & s 

. C. , 
r  &  Sarlcinijn . 

J. .1. Fontijn , 
P. .1. v. Workuin , 

n X- , 
G. . . de Groeve, 

 15 : de rioleering van een gedeelte 
der  Bankastraat; ingek. 6 bilj. , uls 
1». , te . 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

terswoning sen uenwva r* u u n i u t u ^  >  ™ 
Staatsspoorweg Utrecht—Bokstel nabij  het kerk 
hof te Utrecht; :ingek. 7 bilj. , als-
G. , 
G. Balvers, 
G Beemer, 
J. A. v. Straaten. 
A. Jansen, 
A. Geldens, 
G. A. , 

ƒ 3790 
» 3450 
» 3366.90 
» 3284 
» 3277 
 3250 
» 3124 

te Utrecht, 
» g 
» Utrecht, 
A idem 
» lledel, 
 Osch. 

... » Utrecht, 
 15 : minste inschrijvers voor 

de verschillende leveranties aan het departement 
van koloniën waren: 

1. tmmbehoeften, T. . v. Grinsven, 's-Bosch, 
ƒ 214.43 

2. weegwerktuigen. J. A. . Bekking, -
dam. ƒ 260. 

3. (fivers touw- en brninwerk , Bonke &  Co., 
idem, ƒ 1781. 

4. tin, lood en babbits-rnetaal, t & 
28,9(J0 | Schwien, idem, /'  665.70. 

» 26̂ 200 5- borstel wen, T. . de Jong, Amsterdam, 
» 25/J89 ^ 541.80. 

 1  divers ijzer. t &  Schwiep, , 
 241050!/ 2041,08. 

» 24,300 
i 22.800 
» 20.000 

Sepp &  Co., 
~ J. Sir F 

ƒ 15.999.99»/',, 
» 15,000 
» 15,000 
 14.353 
 13,600 

» 0 
» 12,750 
» 12.500 
. 12,200 

8.990 

. .. Smit &  Zn., 
Atlas , 

, Van üuijl l Sc e . 
J. lleinrichs, 
Van Goothein, 

, 
. Bollinckx. 

Van Vliet Sc Van Cappelle, 
Jacobs. 

, 11 : het maken, leveren en 
stellen van den hovenhouw der  Janktdten brug 
aldaar; ingek. 5 bilj. , als: 

, Oberhatisen 
afd. , 

. A. Schretlen &  Co.. , 
j j e Prins 

van Oranje, 's-llage, 
Penn N: Baiiiluin , , 

. .1. Enthoven &  Co., , 
gegund. 

, 12 : het houwen van een 
ziekenhuis voor  07 bedden, liarakkengehouw van 
28 bedden, lijkenhui s met sectiekauier, enz., op 
blok V der  voormalige vestinggronden, aldaar; 
ingek. 28 hilj. . als: 
J. Willeinsen en Bijl . , 
J. J. v. Sonsheek, lieu , 
A. J. . , 
G. Beltman, idem 
C, Eek hart, Almeloo, 
J. Verkoren, , 

/' 1475 
 1444 
 1437 

> 1425 
» 1423 
> 1360 

/' 74,400 
» 57.900 

» 53.640 
0 

» 52,389 

J. de ii i ij  . . 
J. v. Sonslieok. . idem 

. , i idem 
1'. . » idem 

. Joiigenburger, » Waddinksveen 
, 15 : lo. Bestek no. 361, het 

leggen van de tweede sfioorhaan tusschen het 
aansliiitiiigspunt aan den Nederlandschen -
spoorweg nabij  Arnhem en het aansluitings-
purt van den Oostorspoorweg nabij  Zutfen; het 
wijzigen en uitbreiden der  tusschengolegen 
stationsterreiiien en liet verrichten van bijko-
mende werken, ten behoeve van den spoorweg 

; ingek. 10 bilj. . als: 
n  r i i 

7. divers koper. . de s Sc Zn., idem, 
ƒ 2073.10. 

8. 800 . bramlinnen no. 1 en 200 . everdoek, 
P. . s Syposteyn, , f 001. 

0. verfwaren, e 'Boer  Sc Van der  Schuyt, 
Amsterdam, / 1834. 

10. klinknagels, N. C'. Witsen, idem / 90.74. 
11. diveis gereedschap, t &  Schwiep, 

, f 250.20. 
12. Verfwaren, C. F. Fleumer, Amsterdam, 

ƒ 2428.50. 
13. 2800 liter  boomolie. e Boer  &  Van der 

Schuyt. idem. f 1365. 
14. 4000 . aangemaakte zwarte verf, . 

. a 

. Blocker. 
.  F. Wetjera, 

,1. O. Bouteree, 
\ A. Terwindt . 

.1. de liaan. 
1 . A. W'iegerink 

.1. . 
; G. Goedhart, 
: Th. Verhoeven. 

te Groningen 
Zutfen, 

 Tilbur g 
Velzen. 

ƒ 191,000 
» 187.000 
» 187 000 
» 172.400 

» Westpannorden. » 163800 
» Arnhem, » 159.745 

151.883 

d. Spoel S Van Vorden, , 
J. Zweem, 

ƒ 1:12.900 
» 121.335 
 118.000 

» 117,000 
116.269 

» 116,2.13 
» 115,890 
» 115,890 
» 115.890 
» 115,083 
» 115,488 

idem 
t Jzn., idem 

A Feherwee, idem 
B. v. d. Worp. idem 
J. v. Buik. Oosterlieek eu W. Wissink, 

Westervoort, 
Gebr. Posthuina. llarlingen, 
W. Schulkes. , 
A. t en .1. B. Arends, u . 
Wed. G. .1. f ft  Zn., , 
J. Witzand en B. J. Witzand, Almeloo 
E. v. d. Woerd, , 
J. Witteveen, idem 
G. Peter! Cm., idem 
G. .1. Ackei-stall', idem 
G. , idem 
W. .1. . idem 

. O isterwijk , Wije, 
. .1. , Ureterp, 

G. J. Averdiik . Wije, 
('. Schière, Boornhergum, 
A. v. d. , llarlingen, 

l eren. 12 : het houwen eener  school 
voor 8 kinderen te ; ingekomen 8 
bilj. . als: 
C. Smit, . ƒ 16,668 
J. v. Burck en W. Wissink, Arnhem, '» 16,484 
A. v. Genderen, F. v. Scharrenburg 

en A. Speijers, Beteren, » 16,249 

Groenloo, 
Grave. 

, 
i. , c . , . , ^„ . » 132,1)00 
2o. Bestek no. 371, het onderhouden van- en 

het doen van eenige herstellingen aan de ge-
houwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het gemeenschappelijk station 

i Utrecht; ingek. 6 bilj. , als: 
W. v. Zoeten Jr.. te Utrecht, 

lO . Balvers, » g 
\ . v. , o lledel, 

F. l X A. Jansen. » idem 

Vettewinkel &  Zn., idem, f 1480 
1. v.

ƒ 1094
15. verfwaren, G. (lilten ,t Co., idem, 

16 idem. C. F. Fleumer, idem ƒ 890.36. 
17. idem. e Boer  &  Van der  Schuyt, idem, 

18. idem. g &  Van Zameren, idem, 
e 21104 96 

 id. e Boer  &  Van der  Schuyt, id. ƒ242. 
20. 15.000 . ongekookte lijnolie, G. , 

t f 3898.50. 
21 10.500 . id. id. dezelfde, ƒ 2728.95 
22. 18.000 gekookte id., dezelfde, / 4876.20. 
2:,. 13.000 . id. id., F. Albcrdingk &  Zn.. 

» 149000! Amsterdam, ƒ 3477.50. - . . . . « , 
» ' 24. 12.500 . id. id. dezelfde, ƒ 8848.7». 

A. J. v. , 
G. A. , 

» Utrecht, 
idem 

f 7180 
'» 5600 

 5300 
.190! 

» 114 777 
» 114.410 
» 113 9110 

 113 865 
 113.800 
 113.782 

. 113,349 
» 113,349 
, 113.34(1 
 112.976 
 112,975 

. 112.600 
» 111,700 
, 110 997 
» 110,875 
 110,335 

109.875 

24. i nu. iu. n.., — ,. 
25. 10,000 . zinkwit , J. B. n &  Co., 

id. ƒ 2139. 
26. 10.000 . id., nezelfile, f 2139. 
27. 10.000 . id., dezelfde, 11 2139. 
28. 6000 . ziiikgrijs , g en Van 

Zamelen, id. /'  1317. 
29. 13.0J0 . loodwit, G. Prince ft  Zn., Gouda, 

ƒ 3117.40. 
30. 13,000 . id.. G. Prince &  Zn.. id. 

/' 3117 40. 
, 31. . Uiduioiiio . Oebr. Abraham!, 

» 5170  's-llage. / 1979. 
V ,  idem  5094 j 32. 478  uitgezochte regeiihakklinkers, P. 

 3o. Bestek no. 372, het onderhouden van-en v. t llol l Stolk. Ouderkerk ad. Usel. /'10061.90. 
het doen van eenige herstellingen aan de ge- [ 33. divers ijzerdraad en ijzer. z &  Co., 

j  bouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere , ' 8079.11. 
'werken, met uitzondering der  wissels en sporen. 34 divers ijzer. a en ('habot. , 
behoorende tot het gemeenschappelijk station f 5878.95. 

m . P.; ingek. 5 hilj. . als: 35. staal en staaldraad. t eu Schwien, 
J. C. de Waal ,t E. . id. ƒ 2400.97. 

, te , /'  15,730 36. diverse ijzeren cn andere spijkers, . S. 
P. A. A. v. . » idem .15.220 . . Amsterdam, ƒ 2114. 
G. . p Jr..  idem » 14,448 37. koperen hnutschroeven, Van denllonert& 

. . . » idem « 14.269 Punt. id. ƒ 1769.04. 
J. v. d. Vlugt Jr., ,1 ,  13,500 \ 38. ijzeren id.. . S. . , id. ƒ292.10. 

4o. Bestek no. 373, hel onilerhoiijen van 
het doen van eenige herstellingen aan de ge-
itouwen, kunstwerken, inrichtingen cn verdere 
werken, met uitzondering der  wissels en sporen, 
behoorende tot het station ; ingek. 5 
hilj. . als: 
.1. Otten, te , 
F. Ahei-son, » Steenwijk. 
.1. Unities, n , 
,1. G. . > Blesse, 
W. . , 

5o. Bestek no. 374, het onderhouden van- en 
het doen van eenige hei-stellingen aan dc ge-
houwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 

f 3980 
 3949 
 3898 

» 3S09 

39. draadnagels, dezelfde. /'  303. 
40. koperen timmer- en huidspijkers. Siemons 

en Stuwe, id. /'  14077.50. 
41. vijlen. G'. Watson ,t Zn., . f 1680.18. 
42. id., dezeirde. ƒ 841.26. 
43. ill . dezelfde, » 720.78. 
44. koperen klinknagels, Siemons &  Stuwe, 

Amsterdam, f 1845. 
45. ijzeren gas- eu vlampijpen, Van den Berg 

&  Co.. id. ƒ 3123.60. 
46. koperen vlampijpen, Van den t Sc 

Punt, id. /'  14602.42. 
47. id., pijpen, dezelfde, / 10740.32. 
48. id., vlampijpen, dezelfde, ƒ 10417.14. 



 F,

 1 5 "ei; Bestek no. 52. Je levering van waterreservoirs, gegoten-ijzeren .tandpijnen 
enx.; Bestek no. 53, idem van gegoten-gieren pijpen voor  waterleiding; Bestek no. 54. idem 
van ijzerwerk voor  1 goederen- en 1 locoiiiotievenlnnds. alles voor  de Staatsspoorwegen np .lava: 

waterreservoirs, gegoten-ijzeren 
gegoten-ijzeren pijpen voor  wa-
standpijpon enz. tri-leidin g 

11* 

Société anonvnie de travaux - n 
tc Parijs.' ƒ 11.870 

Venve . te , 11.105 
. .1 Enthoven *  Co, te , 13.1145 

. Van lluij l & e , te , 14.125 
. A. Schretlen '&  Co., te . '  15 000 

Nicaise , le a , 12.543 
Union Acticn-Gcscllschaft l'ür  llerghau, Eisen-

iiud stalilindiistrie , te , 14.870 
Van Vliet &  Van f'appelle, te Groningen, 17.027 
Tlieodorus . te . 13.-1C0 
Actien-Gesellselial't fii r  llergwerks-Verein Friedricli -

Willieluisluitte . te n ad , 
llotz St Co., te , 
A. &  V. , te  ven, 

Twee inschrijvingshiljettei i voor  bestek no. 53 werden, 
als van onwaarde terzijde gelegd. 

(bestek no. 52) (bestek no. 53) 

werk voor 
goederen 

'l l een loeoinn-
tievenlooils 

(bestek no. Sl) 

met een paar  piintdeuren in de Oof'eltschoheok; 
ingek. 3 bilj. . als: 
G. V. , te Nederasselt. ƒ 4640 
 Verschuren, » Oefclt, » 4574 
 A. Verschuren, » idem »
Z u l l e » . : het bouwen van een pakhuis 

?n de onderhoudswerken 
2 perc. en massa: 

ƒ «,107 
/ 7.000 

ƒ «,107 

11,31)11 8,400 

7,1199 
7.495 

«.110 
10,932 

voor  Goosen \- g 
aan hunne gehouwen, 

perceel. e 

11.136 
8,438.16 

6.275 
ons onvolledigheid iu de opgaven. 

l 15 : het gedeeltelijk af breken ingek.  bilj. : minsti 
en vergrooten van de bestaande school voor  196 Borne, voor'/'  1969, 
leerlingen; ingek. 8 bilj. , als 
J. C. k 

. v. d. Sluijs, 

. , 
J. de r Jt Zn 
.1. Otten. 
E. Groenink, 

. Bruintjes, 
J. G. . 

te Zwolle, 
12.408 
11,975 
11,700 
11.674 
11.500 
11,489 
11,272 

Zwollerkerspel, 
» . 
 Steenwijk, 

» , 
» Steenwijk, 

, 
» Blesse, 

Nijmegen. 15 : het bouwen van een vill a 
aan de Voorstadslaan, voor  W. Saloinonski, onder 
beheer van den bouwkundige J. s Jr.; 
ingek. 5 hilj. , als: 

te Nijmegen, / 28.232 
» idem » 17,700 
» Arnhem, » 16,624 
» Nijmegen, 
» Arnhem. 

ƒ 12,798 school te llenedeliknijl 
' d e Vries, 

v. d. Sluis. 
Schaafsina, 

, 

inschrijver  Van , te 
jgund. 

16 : dc verbouwing van de 
;ek. 7 bilj. . als: 

J 7503 

/' 4015 
» 4000 

:22 
» 3840 

» 3820 

 3695 
» 36S9 
» 3663 

3631 
» 3594 

/ 659 
> 573 bedankt. 

J. Penders, 
N. v. Eek, 
G. , 
J. . , 
J. , 

. 15 

( 
,1. 

. 
J. . Poutsma, 

. v. d. Veen, 
G. F. Brouwer, Oranjewoud, 

gegund. 
Biervliet , 16 : het bouwen van eene 

school met oiidorwijzorswoning te , 
onder  beheer  van den architect J. . . 
te Goes: gegund aan A. C. , tc Biervliet, 
voor ƒ 13,940. Begrooting j ! 

6782 
«665 
6390 
5596 
5358 
5320 

 17 : lo. het hei-stellen en ver-  10. vuren delen, idem, ƒ 860 

A. ,1. Pasman, 
. . Bessom Es,, 
. Nijland, 
. W. . 

.1. , 
v. d. Velde, 

, 
.1. , 
A. Garvelink, 

, 
, 

.1. Grooters, 
gegund. 

2e perceel. 
. v. Bosheide . 
. , 

a geen biljetten 
 in si 1-  o u i . : minste inschrijvers voor 

de vei-schilleiide leveranties aan ile directie der 
marine tc llcllevoetsluis waren: 
1. eiken knieën. Ambagtslieer en V. d. , 

Amsterdam, ƒ 1450; 
i'iken balkplatcn en planken. , en 
Zn., Zwolle ƒ .051.75; 

. wagenschot enz.., idem, ƒ 2625; 

. Uigasche masten, . .1. Plant en Co.. Schie-
dain, J 7250; 

. dennen masten. Eindhoven eu Zn., ƒ4320; 

. vuren spieren. Anibagtsheer en V. d. -
len. ƒ 650; 

. Uigasche dekdclcii 
, / 3840 

. grenen balkdelen, Eindhovenen Zu., ƒ1795; 
id. ribben, schroten en latten, id., ƒ1335.70; 

G. Albers . en Co., 

hecrenbehuizing met stalling en schuur, voorde 
heeren . . Goldschmidt &  Zn., onder  beheer 
van den architect G. Schuitger; ingekomen 7 
bilj. , als: 
J. , te Groningen, ƒ 35,948 
B. de Jong, » idem  33.682 

. , » idem » 33.598 
E. Uerkenbosch. » idem » 31,975 

 de .  idem » 31,450 
, » idem » 29,800 

Gebr. . » idem » 28.136 
gegund. 

's-llege, 16 : lo. het maken van 4 
dwarskribben onder  de gemeente , 
langs den rechteroever  van den Nederrijn ; ingek. 
5 bilj. . als: 

. A. Pauwen, te Wostpaniicrden, ƒ 9698 
F. E. Terwindt , » Pannerden. » 8437 
.1. . v. , » , > 8190 
J. . ,  Pannerden,  8188 
G. J. . . » 8187 

2o. het verrichten van herstellingen en ver-
nieuwingen aan de n in de 
Noord, de . het , de e 

l en het Spui, met het éénjarig onderhoud; 

» 15.416 beteren der - en havenwerken op 1 11. dennen delen, idem, ƒ 1702 50
,, » ; mulste inschr. was C. , te N ie u won da in. 12. idem ribben, schroten cn latten ide 

t bouwen van een voor ƒ 8150. 13. iepen- en essenhout, . n cn 
2o. het 

verleggen 
zuider  havenhoofd te ; minste inschr. 
was C. s Jz., tc , voor ƒ 55,790. 

verrichten van metselwerken en het 
van een gedeelte spoorweg op het 

m, ƒ790; 
n cn Zn., -iepen- eu essenhout 

teidam, j 2843.50; 
14. koperen spijkers,

. ƒ3966.95; 
15. tin. B.  Nijkerk , Amsterdam, /'600 

n en Co., 

 17 : lo. de levering vau 250 l c - Ü21' 1'™ spijkers, . 

ingek. 4 hilj. . als 
Th. Verbruggen, 
W. Volker, 
G. de , 

. A. v. llaaften, 

te , ƒ 2473 
. » 2245 

» . » 2229 
idem  2025 

» Bols ward. l 2047 
. » 19f>2 

idem » 1950 
* idem 0 1900 
» Franeker. - 1883 
» Britain) , 1 1849 

Franeker. » 1770 
,  1750 

25,000 tot 35.000 

n
besidioeiing ei 
aldaar; ingek. 
C. . Bolier, 
C. Bolier, 
A. v. Popering, 
C. de Groot, 
G. . , 
P. , 

vier 

l f 

inschrijver . üeui-s 

te Waddinksvecn. ƒ 31.940 
» Sliedrecht, ' . 29,490 
» Gorichein,  29.281 
» Sliedrecht, » 27,680 

16 : het inaken eener  nieuwe 
andere werken aan de haven, 
 bilj. , als: 

te Scherpcnisse. ƒ 6800 
» Bruinisse, » 6800 
 idem » 6780 

, » 6332 
SUivenisse, » 58:'0 

idem  5800 
16 : * , de verbouwing der 

xemecntesclnlen, in 4 perceelen; 
perc, dorpsschool, ingek. 3 bilj. ; minste 

, te Neede, voor 
f 9282, niet gegund 

2e perc, school te Bourse, ingek. 3 bilj. ; minste 
inschrijver  B. , te Winterswijk , voor 
ƒ 8050. J 

Se perc, school te Boekeloo, ingek. 3 hilj. ; 
minste inschrijver  Overboek, te n 
voor ƒ 3665. 

4e perc, school te , ingek. 3 bilj. ; 
minste inschrijver  B. Blankvoort, te Eibergen, 
voor ƒ 1244. e drie laatste pei-eeolen gegund, gegund 

b. de levering van 308 stuks sehoolbankjes, |

schoolbanken; ingek. 12 bilj. , als: 
J. , 
W. , 
J. , 
J. Torenbeek, 

, , 
Wed. T. , 
J. Posthuma, 

. Strak, 
, 

e Vries &  B. Oosting, 
G. , 
W. Bonnema, 
gegund. 

2o. het baggeren van 
3 slik uit de havens der  gemeente n 

ingek. 2 bilj. , als: 
A. G. , . f 0.285 per . 
ü. Volker, , '» 0.44 » » 

Amsterdam. 17 : het maken van klin -
kerbestrating in het Willemspark enz.; ingek. 
5 bilj. . als: 

.'l. l'lcnberg, ƒ 24 415 
B. , > 22.788 
W. v. d. , » 19,690 
C. , . 18.940 
G. . van , » 18,765 

, 17 : het afbreken der oude 
cn bouwen van een nieuwe graanschuur eu 
eenige reparation aan het woonhuis en hakkeet 
op de hofstede iiOomshoek"  onder , 
onder  toezicht van den architect A le Clei 
ingek. 11 hilj. , als: 

te , 
. 

S. Stokvis en Zn.. -

.'. d. , Arnster-

, , 

S. Stokvis en 

srens, Gebr. Polak. 

22. 
23. 

G. Faas, 
. Pceters, 

A. Goedemond en C. 
, 

 Okker, 
. v. , 

G. C Zaaijer, 
v. Verre, 

. Baveco, 
B. den Exter v. d. 

Brink , 
J. . , 
Joh. h Cz. 

, 
i inningen, 

- e Z. B. 
's-G raven polder, 

, 
idem 

, 
, 

Wemelding 

ferdain, ƒ635.27 
17. kraincrijen . G.

dam. ƒ2729; 
18. gereedschappen. 

/ 1081.475; 
19. vijlen, idem. ƒ 472 02; 

, 20. inachiiiekamerbehoeften,
Zn., ƒ 1079.84; 
afval vau katoenen 
Almeloo, / 939.80: 
gucoke V. Schagen, , ƒ 1400; 
Engelsche schaalkolen (Cardiir) . CransenCo., 

, ƒ 9433.75; 
24. . . J. n cn Zn., , 

ƒ *84; 
25. verfwaren, g en Van Zanieren. Am-

sterdam, ƒ 3699; 
26. loodwit, Wed. llondorll' . Block en Bi-.iet, 

Schoonhoven, / 2280; 
27. zinkverf, J. B. n en Co., Amst. ƒ 509 28; 
28. lijnolie . . Vliegcnthart. , ƒ2725 

cn Wed. J. E. de Boer  Jr. en Zn., Amster-
dam. /'2725: 

29. patentolic. . Vliegcnthart, ƒ 880; 
30. steen. W. v. , llcllevoetsluis, ƒ613; 
31 kalk. zand en schelpen, A. J. v. d. , 

idem, ƒ 4 5 1; 
32. garens, Gnudsrhc machinale garenspinnerij, 

Gouda, ƒ 940.70; 
33. duigen cn hodeiustukken, r  en Co., 

, ƒ 1453.22; 
 borstelwerk, F.  de Jong, Amsterd- ƒ2137.71; 

25. papier  enz., lie r  en , id, ƒ560; 
36. stearine-kaarseii, de Stearine-kaai-senfabriek 

, Schiedam, ƒ 1877.25; 
en bij  de directie der  marine te Willemsoord 

37. laken (herbesteed), geen inschrijvers. 
Arnhem , 18 : het verhoogen en verzwa-

ren van kwelkiiden in den dorpspolder  Bruten 
van het polderdistrict l in '83; 
minste inschr. was J. de , te Arnhem, voor 
voor ƒ 42,222.22 

-rcij ; 
ƒ 7725 
i) 7690 

» 7110 
» 0 
» 6993 
» 61)60 
i) 6900 
» 681)0 

«709 
6670 
6665 

Onder  nadere goedkeuring aan laatstgenoemde 

17 : het bouwen eener  keersluis 

E E 
van G 26  1883. 

eu weth.: het witten der 
verrichten van veldwerken 

N 

. 

 ter  secretarie van : het houwen eener  school 
en onderwijzerswoning te . 

. te 11 uren, door  het dijkshestuur  van het 2e district in 
Overijsel, in l)e : liet doen van eenige herstellingen aan den 
Zwurtewatersdij k tusschen t en Zwartsluis, in 4 perceelen. 

 te U uren, door  het heemraadschap van den -
daalsehe-en-Steeiibergschevliet, in het gemeentehuis: lo. het houwen 
van een allaatsluis met toeleidingsnanaal en hijhehoorende werken nabij 
het e Sas. g ƒ 29.000; go, het leveren en stellen 
van '1 plaatijzeren huitenschijveii voor de uitwateringssluis aan het 
benedeneinde van den t nabij  het 
Yolkerak. g ,/'  12. 00. 

, te 12 uien. door  burg. en weth.: het verrichten van eenige 
werkzaamheden, tot vergrooting der  hoogere burgerschool voor  jongens, 
en de levering van de schoolbanken, lui. bij  den goiiieentoarehitect. 

n . te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het leveren van 
diverse metalen voorwei pen: 2o. het stellen van trottoirbanden ge-
durende '83. 

f*  i n « c n, te 1 ~ ' , uren, door  burg 
stukadoorwerken, wasscheii der  glasruiten 
en/, aan het Beursgebouw. 

 (bij  Apeldoorn), te  uur, door deu rentmeester  van het 
: het verrichten van eenige herstellingen aan de bouw-

hoeven Asselt. Uullemansgoed en Fddeleriueer. benevens aan de slag-
boomen in de lloogsoeivtiscbe bosschen. 

. te 1 uur, door het miiisteri e van koloniën, in het 
gebouw der j tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende beiioodigdhedeii. in 40 perceelen. 

/ u i l e n , te 5 uren. door  G : het vei bouwen van zijn perceel 
in de Spittaalstraat, ) 429. bestaande in metsel-, verf'-, stukadoor- en 
behangoi'sweik (geen timmer- of smidswerk). . bij  den architect .1. 

ter  wijk Wz.. aldaar. 
l i l l en , te fi  uren. door het gemeentebest.; lo. het verbouwen en 

vergrooten van de school te Baren: 2o. bet vergrooten der  school te 
Glimmen; 3o. het inaken van eene scheiding in de school te Oiinen eu 
het leveren vau eenige sebooluieubelen. 

, door  het gemeentebestuur: het leggen van een straatweg 
van e Boskam tot de Geldei-schegracht, lang 1403 . 

l , te 10 uren. door  het gemeentebest.: het vernieuwen van 
2 benedendeuren iu de schutsluis, benevens het maken van 29 . 
kaaimuur op de fundeering en verder  bijkomende werken. 

 te 10'/2 uren: lo. door  het gemeentebest.: het leveren van 
100 stère grint : 2o. door  het watorschapsbost. t Gemeeueland van 

: de levering vau 345 stère grint . 
V l c i s l u u i r r . te 11 uren. door  burg. eu weth. vau Oostdongeradeel: 

het bouwen van nieuwe- en het buitengewoon verbeteren van bestaande 
scholen en oiiderwijz"rswoniiige n iu de gemeente, iu 10 jieiceeleu. 

 te 11 uren, door het best. der  Algemeene Omkudiug 
onder  Vlijmen. Engelen, Bokhoven. Wc] en , bij  C. van 

: bet herstellen van storm- en wiuterschade en het verrichten van 
verdere werkzaamheden nan de kaden onder Engelen en Bokhoven. 
Aanw. 28 , te 11 uren, 

' s - , to 11 uren, door J . in het h kolïie-
huis: het bouwen van i woningen op deu üostwal, aldaar. . bij 
den architi'c t , te 's-Boscli. 

n . te 12 uren, door  den bouwkundige\). W. e , 
bij  Wed. : de benoodigde metselwerken tot het stichten van een 
woonhuis op den . aldaar, met bij  le vei iug der 
materialen. Biljetten inleveren vóór  uren. 

 te 12 uren, door het best. vau de vereenigdc s 
. Aineide en Tienhoven, bij  ,1. : het maken vaneen 

gebouw met schoorsteen en kolenloods. met bijkomende werken, voor 
een stoom-schepradgeinaal. . bij  de ingenieurs W. t'. & . de Wit , 
te Amsterdam. 

l lcirt , te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
striictiemagazijnen: de levering van lood iu staven, koper, tin en zink 
iu blokken, in' 4 perceelen. 

, door  dijkerraa t en heemraden vau den polder, bij 
deu pidilerhaas .11*. (ierrits : de in '83 benoodigde hout-, metsel- eu 
nzerwareti. benevens grint en zand voor  de wegen en toer, alsmede 
(000 . Westfaalsche vlaiukolen; — het gedurende 7 jaren onderhou-
den van de molenzeilen van den polder. 

 door  dijkgraaf eu hoogheemraden van : de levering 
van p. ui. 4000 tons e machinekolen, in 4 perceelen. ten behoeve 
van de stoomgemalen te Spaarudam, . Gouda eu . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van graal- en haggerwerk op het bovendeel der  Nieuwe-

, geilecltelijk dinir  middel van ((ijks-stoombaggervaartuigeu. 
Baming / 58,000: 2o. het uitbieidcn van het departement vau koloniën, 
te's-llage. Baining ƒ 24,170; 3o. het maken eener  berghaveu, de 
ohriiiiuiu g van duingronden langs deu rechteroever  van deu nieuwen 

d aan den lloek-van-ltoiland, het verdedigen van het afgegraven 
duin, inet hijhehoorende werken. g j 137,000. 

 te 11 uren, duur het ministerie van waterst. enz.: het 

zij  ue 

bouwen van eene ijzer.m draaibrug, het verruimen van den Vaartsche-
lliji i ter  weerszijden van die brug. en bet maken van bijbehoorende 
werken, tinder  nV gemeente Jutfaas, behoorende tot de werken voor 
den aanleg van een kanaal . g ƒ 103,100. 

A r n h e m . te 11 uren. in lie ; het herstellen van het dak 
eu van de dakgoten der  ri j  loods te Arnhem. . bij  den eerstaanwezend 
ingenieur, aldaar. 

, te !1 uren. door  burg. en weth.: het verbeteren van 
het bestaande schoollokaal en het bijhouwen vau een geheel nieuw 
lokaal  200 leerlingen, met overdekte speelplaats. 

 te 11 uren, door het best. der  waterkeering van het calami-
ease waterschap Bruinisse. iu de : het herstel, de vernieuwing 
 het onderhoud tot 30 Apri l '84. van de aarde-, kram-, rijs - en 

steenglooiingwerken aan de waterkeering van het watei-schap. 
 te 11 uren. door  het watorsohapsbest. van breede-Watering-

bewesten lerseke. in e Prins van Oranje: lo het herstel en de ver-
nieuwing iler  aarde-, kram-, rijs - en steenglooiingwerken: 2o. het één-
jari g onderhoud der  sluizen, gebouwen, booten enz. 

 te 12 uren. door net ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het maken van grondwerken te , het vol-
tooien van den afri t zuidwaarts van de brug over  den Uiju , het op-

n van een gedeelte van bet emplacement  est eren en bet maken 
van verschillende bijkomende werken tusschen Amersfoort en . 
lui . bij  den hoofdingenieur  bij  de , te Arnhem enden 
sectieingenieur, te . g ƒ 301.0'0. 

i inn-< he i i nei . te 12 uren. door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene school voor 144 kinderen lui . bij  den architect u Croix, te 
Alkmaar . 

i;ist te 12 uren. in het ambtshuis van het poldeidistrict Overbetuwe: 
lo. het herstellen van den afslag der  dijken iu Overbetuwe. iu 4 perc; 
2o, bet leveren vau 195(i stère gewasschen of gehorde grint , in 15 perc.; 
So. het onderhouden van de krui n der  dijken en het verspreiden en 
verwerken van de grint daarover, van 1 Juli 'S:i—30 Juni '84. in 14 
perceelen. 

 le 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
School met woning, aan het . . aan het Timmet huis, 

t mol  . door de architecten Jan Springer en Johan Stillmann: 
het bouwen van 3 woonhuizen op de Nieiiwe-Aclitergracht, aldaar, voor 
.1. . > 

 door . F. : eene belangrijke vertimmering van 
hoerenhui/mg. . hij . E. , aldaar 

 31
 te 107) uren. door  dijkgraaf eu heemraden van het 

waterschap e Beemster: lo. het vernieuwen, herstellen en tot 1 Juni 
'84 iu onderhoud nemen van alle Beemster  binnen- en buitenwerken; 
2o. het leveren en leggen van 3800 P Waalklinkorstraat . 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het verdiepen van eenige gedeelten van 
het Noordhollandsch kanaal, in 2 perceelen en in massa. g resp. 
ƒ 25,250 en ƒ 14,300. 

 te 11 uren. door  den directeur  en commandant der 
j  marine: de levering van karldoek. 

si ici l r i c h t . te 11 uren, door  Ahr . Seret Uz.. te zijnen huize: het 
| houwen van eene boerenwoning met schuur te Groot aim nors. 

 te 12 uren. door de gemeentebest. van Strij p en Zeelst, 
i op het raadhuis: herbesteding van het maken van het 2e perceel van 
 den keiweg iu de gemeenten Strij p en Zeelst. op gewijzigd bestek. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemraden van den Zuidpolder, 
| iu het lleereiilogenieiit: het herzetten van p. m. 1300 - steenglooiing, 
 het verzwaren van den zeedijk ter  lengte van 25 . en eenige andere 
 herstellingen, met hijlevering der  materialen. Aanw. 30 . te 1 uur. 

 te 12 uren. door  deu directeur  der  artillerie-stapel- en con-
: structieiuagazijneii: de levering van: perc. , 84.81)0 . gegoten rond 
i staafkoper, dik 0.04 , perc. 2, 85 000 . tin iu blokken. 

 te 12 uren, door  deu nir . smid B. : het gedeeltelijk 
 afbreken en wederopbouwen van een woonhuis met smederij  aan de 

! oostzijde van de e ven terstraat. 
 te 12 uren, door het best. der j  van 

j  Welstand, in e Valk: het bouwen van eene nieuwe bouwtnanshoeve, 
; ten behoeve van den landbouwer . . lui . bij  de bouwkundigen 

Van de Erve &  Buijzerd, te Breda. 
/ i c i i k s c c . te  uur. dooi- het dagelijksch best. van het waterschap 

Schouwen, aan 's hands kamer: de gawone aarde-, kram , rijs - en 
steenglooiingwerken van het waterschap, iu fi  perceelen. 

 0'  1 uur. door het prov. best: het maken van 
eene schutsluis in de Zijlroed e nabij  Joure, met bijbehoareiide aard-
werken, ten behoeve van de waterkeering de Nieuwe Slachte (2e 
gedetdte). Aanw. 29 . te 9 uren. g ƒ 71,900. 

. te i ' / 2 uren. door  burg. eu weth.: lo. het opbreken 
vau tien bestaatiden pninweg in de Beimebroekerlaau. van deu g 
bij e Geleerde "  af tot aan deu Nieuwe- of , eu het 
daarvoor in de plaats leggen van eene kliukerbestratiiig . ter  lengte van 
ongeveer  557 : 2o. het maken van een hrandspuithuis met bergplaats 
en bewaarplaats voor  gehangenen. . bij  deu architect A. vau der 
Steur  Jr., Spaarue. 18, te . 

m . te 2 uren, door  burg. en weth.: het dempen van een 
gedeelte sloot, bet maken van een riool niet bestratingen iu tic Van-

. Aanw. 28 . te 10 uren. g f 1540. 
 (lauib.), te 2 uren. door  het gemeeutehest.: lo. het bou-

wen eener  school met overdekte speelplaats iu het dorp Grotisfeld; 2o. 
het maken van een kiezelweg van Gronsfeld naar de grens van 
St.-Gertrude. 
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e 10 uren, in e Gouden : de levering van 800 
schee pstons e stnrtstei n SOscheepstnns knpzuilen, ten behoeve 
van den polder e Generale e van Stellendam. 

, te , in het gemeentehuis: e gewone vornieuwhigs-
en onderhoudswerken van den Annapnlder. Aanw. 28 , van 3— 
4 uren. 

 t.i 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
strui tieinagazijnen: de levering van constructiehout, ten behoeve dier 
magazijnen. 

VenWo te 12 uren, aan het bureau van den sectioingonieur  der 
Staatsspoorwegen Van der : lo. het verlichten van vertwerken aan 
de gehouwen en kunstwerken langs de lij n ; 2o. 
het verrichten van be hangers werk. 

 le 1 uur, door  hurg. en weth.: bet inrichten vau het 
w op den hoek van den g en bet Tornooi-

veld tot gemeentemuseum. Aanw. . te 10 uren. 
 te 0 uren, door  het best. van het waterschap Groot-

mijd recht, hij  W. A. Snncok: het verlengen van den afshiitniiiii r  achter 
het niachinegelioiiw van het waterschap, eu eenige daariuee iu-verband-
staande werken, met lnilevering der  materialen, biljetten inzenden, 
motto llnschmving'' , ;i l , hij . .1. . van der , aldaar. 

. hij  den dijkgraaf van deu polder  lliniienland , .1. 
t (lz.: de levering van 20110 . grove . 

. door het best. van de Aima-.laciiba- en Willeinpol -
dors: lo de levering aan de slikken van deu Wil l s|iolder, volgens 
aanwijzing, van 150 last kogelbazall iu stukken van 10—40. gemiddeld 
25 , eu van ."i0 last schroothazalt. in stukken niet kleiner  dan van 
8 : 2o. het maken van 150 - steeiigloniing vau hazaltsteen van 
zuilen lang 86—35, gemiddeld :iti . dik 17—25, gemiddeld 21 . 
met levering vau daartoe benoodigde boiiwstolfen;  het uitbreken 
van (1 SP sli glooiing van Vilvoordsche steen eu maken van 150 -
steenglooiing niet de beste uitgebroken steen en hijleveriii g van tekort-
komende brikken . Aanw. t it 30 . 

Saterdag,
 te 10',', men. door  burg. eu weth. van Wonseradeid: 

bet verhouwen van het scl w te . Aanw. _8 . te 
11 uren. 

, te  uren. in het gebouw der  Xnriuualschictschoo!: lo.het 
maken van houten vloeren en kelders in de kazernen g / 5000; 
2o. het vei nieuwen van bestratingen, glasramen en deuren in de mili -
tair e gebouwen. g ƒ 1300: 3o. bet vernieuwen v in zolderbalken. 
plaliinds, stalvl en en bestratingen der  Alcxuiidcrskuzcriic . g 
ƒ 4000; 4o bet aanbrengen van eenige kleine noodzakelijke verbeteringen 
in het hospitaal. g ƒ 23011: 5o. het verplaatsen'en wijzigen van 
eene smidse en van een 'oven in de geschutgieterij. g ./ 1050. 
Biljetten inzenden 1 Juni, vóór 3 uren. op liet bureau der  genie'. 

 te 12 uren: lo. het afbreken van verschillende lokalen; 
2o. bet maken van tabriekgohouwen met stooinschoorsteen en stoom-
ketelbeinetseling. lui . bij  den architect W. . van der  llevden. Aanw. 
28 . te 1 uur. 

' l r r r l i l , te 1 uur. door  burg. en weth.: bet leveren en aanvoeren 
van 187.1100 stuks getrokken Waalstraatklinkers. le «mirt . 

 te 2 uren. door de coiiimissie tot verbetering eu opbouw 
van Arbeiderswoningen, hij  A. : het bouwen van 23 woningen op 
blok "  der  gesloopte vesting, aan de Bergpoortstruat. lui . hij  den 
architect 11. van e . 

 te 4 uren, door het best. vau den Oitd-
St.-.loos|aiid{sitder. hij  Wed. Franse: het houwen van een nieuwen uit-
wateriugsduiker. in deu dijk van den r 

 hij  den rentmeester  der  domeinen: de levering van 5110 
: t nnih'iiinudsgiïut . bilj , inzeilden 1 Juni. 

AiJmrgeil . le 1  in ip hel bureau der  genie: lo. het verbeteren 
der  portierswoning hij  hel hospitaal: 2o. het herstellen van pleisterwerk, 
glasramen en vloeren iu kazernegebiiuwen. heiden te Nijmegen. Bilj . 
inzenden  Juni, vóór  uren. 

 i .  ,(e 11 uren, door  dijkgraaf en heemraden vau het water-
schap van de l.inge-uitwaterillg, iu de : het verboogen en ver-
zwaren van de lioezeimlijken tusschen de kanaalsluis te Steeiienhoek en 
het stoomgemaal; bet oinler-proljel-hrengeu van de krui n van het 
huitelltahld . benevens het egaliseeren van eenige gedeelten van den 
noorder  kanaaldijk met berin: het opmaken van zeehraak-. rijs- , onder-
hoiids- en steonwerk. Aanw. 31 . aan de sluis te Steenen hoek, 

. te 11 uren, door het genieenteliest.: lo.het maken van 
een bijbouw eu het uitvoeren van eenige werken, tot wijziging en 
herstelling aan het gebouw der  hoogere burgerschool: 2o. het verrich-
ten van verf- en behungei-swerk aan het telegraafkantoor; 3o. het 

n van de haven en binnengrachten. .Aanw. 31 , te 5 uren, 
 . te , door  de . Uzeren-s|ioorwegtiiaatscliappij, 

in het : k no. 310, het ophoogen van een ge-
deelte laaggelegen terrein aan de werkplaats te . Aanw. 1 
Juni. te 12 uren. 

 te 2 uren, vanwege den kerketaad der  Chr. (ierefortneerde 
gemeente, bij  Wed. . Nijzing: de verbouwing van het kerkgebouw 
dier  gemeente, met hijleveriii g van materialen. 

 te 11 uren, in de directiekeet van den calainiteusen 
polder  Vliete: bet verbeteren eu onderhouden der  waterkeerende werken 
van dien oolder  over  den dienst '83/'8-J. 

 te 11 uren, in bet bureau voor de schutterij  hij  de : 
lo. bet vernieuwen van schoorsteenen, vloeren en dakramen. g 
ƒ 5000 ; 2o. het herstellen van bestratingen, pothuizen en luiken, enz. 

g ƒ 3000, alles iu de militair e golmuwcii, aldaar. Bilj . inzenden 
4 Juni. voor 3 uren, op het bureau van den opzichter  van fortiticatiën . 

 te 12 uren, door  het prov. best.: het verboogen en ver-
zwaren van kvvelkaden iu den r  Uruteu vau het polderdistrict 

l in '83. ) 
, te 3 uren, iu de directiekeet van den calamiteusen 

t judder: bet herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
Apri l '84 van de aarde-, kram-, rijs-en steeuglouiinguerken van dien 
polder  over  den dienst '83/'84. 

 te 11 uren, doo! het ministerie van waterstaat enz.: het 
onderhoud en herstel der  werken aan de . het Scheur en 
de . van 1 Juli '83—30 Juni '84. Aanw. 30 . g 
ƒ 27,040. 

 te 11 uren. door  liet ministerie van waterstaat enz..: het 
hei-stellen der  strekdammen nos. 8. 11. 24. 37 en 39, in de Boven-

. van buitengewone wintel-schade. Aanw. 30 . g 
/ 03.840. 

 te 11 uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, in e 
: bet herstellen van metselwerken eu daken enz. van gebouwen 

te Willemstad. . inzenden 5 Juni. vóór 3 uren, op het bureau van 
den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. 

 te  uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, in Tivoli : 
het maden van een gebouw voor  bureau's der  artilleri e met woning 
voor  den adjudatit-oiiderotliciei - der  artillerie , aldaar. Aanw. 2 Juni. te 
1 uur. g ƒ 8000. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen : het maken van stationsgebouwen , werken 
van bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige verdere werken, voor 
het gedeelte Slaveren—Sneek van den spoorweg , 
lui . hij  den hoofdingenieur  en deu seetieingenielir. te Sneek. Aanw. 29 
en 31 . te 10 uren. aanvangende te Sneek. g ƒ 372

, te 12 uren, op bet bureau der  genie: e.me verving van 
kazernegeboiiwen enz. te . Biljetten inzenden 5 Juni. voor 
3 uren. 

 te 9 uren. op hst bureau der  genie: het herstellen van de 
zolders der , aldaar. Biljetten inzenden (i Juni, 
vóór 3 uren. 

 (e  uren, op het bureau der  genie: bet bouwen van 
eene bergplaats met woning voor  een magazijnmeester  hij  het kleedilig-
magazijn, aldaar. g ƒ

 te  uren, door  den eeistaanwezend ingenieur, in liet. f 
van : lo. het vernieuwen van vloeren in de kazerne e e 
Stallen, aldaar. g ƒ  2o. het vernieuwen van leidekkingen 
nu het hospitaal en bet doen van herstellingen aan de e 

e Academie. g ƒ 5900. 
 te  uren. door  hurg. en weth,- bet verbouwen van de 

otiilei-wijzersvvoiiiu g te . . bij  A. , te . 
Aanw. 4 Juni, te 11 uren. 

, te 11 luvti , door het ministerie van waterstaat en/... aan 
het gebouw vau het prov. best.: het bouwen van 2 woningen voorliet 
personeel hij  bet Nitordliollandsch kanaal. g ƒ 7550. 

sipljkcnlssc. te  uren. door  buig. en weth.: het bouwen eener 
school voor  kinderen met onderwijzerswoning. en de levering der 
beu ligde schoohiiellheleii. bil . bij  den bouwkundige A. Veeueubos, 
te Nieuwesluis. Aanw. te 10 uren. 

 te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan bet gebouw van het prov. best.: bet houwen van eene ijzeren 
draaibru g met vast gedeelte, over het zijkanaal beoosten Sas-van-( lend, 
in den weg naar  Westdorpe. Aanw. 31 i en 2 Juni. g 
/' 02

 te 3 uren. door  hurg. eu weth. van Noorddijk : het 
bouwen van: lo. eene school met oudcrwijzcrswiiniu g te , 
aan bet , : ; , uur  van (iroiiingeii : 2o. eene school ca. te 
Eligelbert. 1'/, uur  van Groningen; 3o. eene school ca. te Oosterhooge-
brug. aan het . f, uur  vau Groningen. . hij  den archi-
tect T. van , te Groningen. Aanw. 31 . te beginnen te 11 
uren. te . 

 te 10 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het pi-ov. best.: het vernieuwen vau . houten 
beschoeiing aan de zuidzijde vau het natte dok te Vlissingen. Aanw. 
31 i en 2 Juni. g f 5200. 

 . te 10 uien, op het bureau der  genie: lo. het doen van 
vei-schlllende voorzieningen in de kazernen en het hospitaal te Am-
sterdam. g ƒ 8100; 2o. het herstellen van hel. dak der  kazerne 
Oranje-Nassau. aldaar. g f 5800: So, het horstellen van vloeren 
in het arsenaal eu in loodsen, aldaar. g ƒ 2400. Bilj . inzenden 
7 Juni,  3 uren. 

 . te  uren. aan het bureau vau den seetieingenieur  der 
Staatsspoorwegen Ford. Sassen: het verrichten van binnen- en liuiten-
verfwei-keii aan de gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen van 
de i van l'trecht naar  Bokstel en van Breda naar  Eindhoven 
eu van dc terreinen der  centrale werkplaatsen en magazijnen te Til -
burg, in 2 jierccelen. 

 te 12 uren. door het ministerie van hiuneul. zaken, aan 
bet gebouw vau het prov. best.: het onderhonden vau- en het doen 
van vernieuwingen en hei-stellingen aan het Jiïjksarcliiofgebouw te 
Arnhem, van deu dag der  goedkeuring van de 'aanbesteding tot 31 . 
'84. Aanw. 1 Juni, te 1 uur. g ƒ 3000. 

 . te 4 uren. door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 
het houwen van eene school te d met 8 lokalen. 

 te 11 uren. door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 
li.i t bouwen van eene school te Xes met 3 lokalen; het doen van her-
stellingen aan de school te Wierui n eu te . 

 te 11'/, uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van net prov. best.: lo. het veranderen van 2 gedeelten 
grintweg in straatweg, iu den weg door  het Westland, onder de ge-
meenten n en Xaaldwijk , behoorende tot de e wegen 
iu . Aanw. 4 Jmii . g ƒ 19,400; go. het uitdienen 
van 2 gedeelten vau den , hoven eu beneden de 

. Aanw. 4 Juni. g ƒ 2070. 
 te 4 uren, door  burg. en wotli. van Westdongeradeel: 

de herstellingen en vernieuwingen aan de school te llaiitum ; het bou-
wen van eene school te n met 3 lokalen en telliauremet 
1 lokaal. . bij  den gciiieentearchitect. 

 te 12 uren, door  het . . parochiaal kerkhest. van den 

. s in het Vincentiuslnkaal: het bouwen van eene kerk met 
toren, sacristie, bijgebouw enz. . bij  den architect E. J. , te 

. Aanw. 5 Juni, te 11 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo.het 
verrichten van hei-stellingen en vernieuwingen aan de n 
op de Boven-, Beneden- en , niet het eenjarig onder-
houd dier  werken, in 4 |ierceelen. g resp.: / 20.970, ƒ 16.450, 
f 31,500, ƒ 26,400. Aanw. 6 Juni; 2o. bet verrichten van eenige werken 
tot normaliseering van de Waal onder n en Zuilichem. tus-
schen de kilometerraaien 84 en 86 der  herziene rivierkaart.  Aanw. 6 
Juni. g ƒ 34.150. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het grootschoopvaartwater aan het boveneind van het 
Scheur, tegenover de Vergulde . met eenig rijswerk tot vorming 
van losplaats. Aanw. 0 Juni. g ƒ 214,500. 

llellevuei sluis . te l i ' , uren. door  den directeur eu commandant 
der  marine: eenige werkzaamheden aan gebouwen en inrichtingen van 
liet etablissement te . Aanw. 7 Juni, van 10—12 en van 
2—4 uren. 

 te 11 men, door  hot ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
hoofden op het noordel-strand en het voortzetten der  voorziening van 
den onderzeese hen oever  langs het zuiderstr.mil van Vlieland. Aanw. 
7 Juni. g ƒ 45,350. 

 te 4 uren. door  burg. ell weth.- bet verhouwen der 
openbare school in de gemeente, . hij  den architect A. Verinaes, te 
Sliedrecht. 

 te 10 uien, door bet ministerie van waterst. enz... aan 
het gebouw van het prov. bestuur: lo. het maken vau weeken tot 
voortzetting der  verdediging van den oever  vóór Neuzen. Aanw. 7 en 

9 Juni. g ƒ 79,300; 2o. het leveren en storten van steen tot 
voortzetting der  oeververdediging vóór Neuzen. Aanw. 7 en 9 Juni. 

g ƒ 6074.25. 
 te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 

liet gebouw van het pmv. best.: het vervangen van een gedeelte 
grinthaan door  klinkerbestratin g te , op s n weg 
Arnhem—Nijmegen. Aanw. 7 en 9 Juni. g /'  6440. 

Woerden, te 1 uur. iu de inlirmerie : het houwen van een wacht-
huis en conilucteiirswnning bij  de wagenlondsen. aldaar. Bilj . inzenden 
18 Juni, vóór  3 uren, op het bureau der  genie te Utrecht. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst enz.: het 
verilie 'i i van het grootsrheopvaartwatcr in den boveiuiioud van het 
Scheur, bovenwaarts en tegenover  de t vau , met eenig 
rijswerk tot vorming van de losplaatsen. Aanw. 13 Juni, te 12 uren. 

g /'  248,000. 
 te 11 uren. door hel ministerie vau waterstaat: de uit-

voering van eenige werken lot iioiinaliseering vin deu Xederrijii , inde 
gemeenten Arnhem en , tusschen de n 23 en 2+ 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 13 Juni. g J 66,500. 

Arnhem, te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen vau de brug over de 
Xettelborsterlaak. bij . in deu i weg Zutfen — 
l.ocheui—Goor. Aanw. 14 en 16 Juni. g J 8235. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw vau het prov. best.: lo het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Potten, behoorende tot de zeewerken 
in Xoord-llollalid , volgens bestek no.  dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

g ƒ 50,000. 

2480 ƒ 3300 

2730 
2100 

2329 

A V  o o r 
VAN 

. 
Utrecht , 12 : het maken, leveren en 

plaatsen van schoolatiieubletucnt, in twee perc! 
le [lerroel. 

.1. J. , tc Utrecht. ƒ 5.119 
beide perceelen. 

G. , » idem » 10.503 j 
E. Xahuijsen. » idem » 10.147 
J. , . idem » 9,829 
J. C. 0|istcegh, ii . » 8.961 
gegund. 

: ln. het onderhoud vau 
grintwegen in den : 

perc 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 
W. Basjes, /'  2380 
A. v. Sou. ƒ 2475 

. , ; 2295 
N. W. Wamsteekcr, 2485 
.1. Wessels, 2408 
F. de liaan, 
A. v. d. Berg, 
A. den Breejen, 2490 
J. Wezelenburg, 2650 
A. de , 2050 
J. v. , 

2o. liet onderbond van rhigvaartsbonrdoii in 
den polder: ingek. 2 bilj. , als: 

.1. v. d. l Az., ƒ 13,908.25 
C. Bos, » 13,614.50 

allen te . 
l i ndam 17 : het afbreken van be-

staande gebouwen en daarterplaatse nieuw bou-
wen van een woonhuis en andere lokalen, als-
mede eenige werkzaamheden ten behoeve der 

e manege, onder  beheer  van den 
architect A. van Ainevden van ; ingek. 
20 hilj. . als: 

A. Plena, ƒ 42.276 
G. A. v. d. Wilde. » 39.739 
A. du Vijn , » 39,449 

. s v. , » 38.900 
G. A. J. Gouverneur, » 38.888 

e Waal & . » 88,734 
Gouverne & , » 38,248 

. Breur. » 38,000 
P. Blijenburg . » 37,959 
W . . , » 37,780 
J. F. Engel &  Zn., » 37,000 

r  &  dc Geus, » 36,997 
A. , » 36,800 
B. s &  Zn., » 36.250 

. v. d. Sande, » 36,098 
J. , » 35,950 
W, A. Vrolij k &  Zn., « 35,355 

r en r Fortuijn , » 34,789 
. J. n &  Zn.,  32.400 

A. G. Sondermeijer, » 32,315 
gegund, 

 17 : het verbouwen van winkel-
huis en logement van . . van Tarel. aldaar; 
mgek. 4 bilj. , als: 
A. Wessels, te , ƒ 5948 

. Weertman, » idem i 4740 

te , /'  4815 
ii idem '» 4297.88 

A. .1. Woltersoni 
A. , 
gegund 

 18 : bet houwen van 
een school en onderwijzerswoiiing: ingekomen 
12 hilj. . als: 

te  /'  16,800 
. . > 16,600 
ii idem » 15.900 
ii Eeiimes, » 15,848 
 idem » 15.600 
» Baarn. » 14 980 
» Amsterdam, :  14.880 
» , » 14.800 
» Soest, » '4.800 
> Amsterdam, » 14
» Naarden, . 14,500 
» Vreeswijk, » 13,920 

 19 : het bouwen eener  school voor 
300 kinderen en onderwijzerswoiiing. volgens het 
bouwplan van den geuieentearchitcct (.'. van 
Weerden: ingek. voor lo. de school  hilj. . als: 
W. . te 's-llage. ƒ 26.000 
O.  Stuivenherg. ,  Tiel, » 22.600 

. v. Zetten, » idem » 21.1"0 
A. v. Aiohen,  idem » 20,200 
J. dc Weger, » idem » 18.980 
A. Gennissen. » idem > 1 s-._i.T~> 

. de Blank, » idem » 18.650 
2o. voor  de onderwijzerswoiiing ingekomen 6 

hilj. , als 

, ƒ 659 

in den Stadspolder; 

G. . 
. C. , 

P. Andriesseli. 

A. , 
T. . 
W. v. , 

. lleijtlagei-

. A. v. Schadewijk, 

. v. Schadewijk. 
. , 

E. .'. Jurriens. 
. Barneveld. 

er  aan het veer te Zvvijn -

f 860 
» 798 
» 769.96 
» 745 

Ourth e 
14/16 en 12,14 

/'89.87 ƒ69.87 

91.86 56.99 

W. , 
E. v. Zetten, 
C. v. Stuivenherg. 
J. de Weijer. 
A. Gennissen. 

. de Blank 
heiden gegund. 

n a/d. l 

te 's-llage. 
» Tiel. 
ii idem 
it idem 
>i idem 
i idem 

ƒ noot) 
'» 9000 
ii Stil2 
» 7650 
» 6870 
, 6850 

80.98 
76.47 

19 : het maken van 
een gebouw, bestaande in machine- en ketelbuis 
een steenkolenhergplaats en de benoodigde aarde-
werken, ten dienste van bet te stichten stoom-
gemaal van den polder : 
ingek. 9 bilj. , als: 
C. v. d. Wiel, te . ƒ18 .500! 
C. P. W. .  Gouda, » 18.300 
W. , » Strijen, » 17.954 
T. Eindhout, » . » .855 
A. v. Tilburg , » Zoeterwoiide, » 17.735 i 
P. Verbruggen. » Waddinksveen, » 10.700 
S. v. Soest. » , » 16.299 

. J. Nederhorst, » Gouda, » 14,030 
W. Bokhoven, » idem » 14.490 

 19 : ln. het maken vau vloe-
ren iu de gemeenteschool no. 4; ingekomen 12 
bilj. . als: 
P. . te . 
J. van Welsenes, 
T, , 
N. , 
A. W. van Aardenne, 
P. van , 

. van Pelt, 
T. de Bres, 

. v. d. Eist, 
J. de Bres .lz., 
G. W. . Wouterlood, 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 945.84 
. 932 
» 855 
» 826 
» 748 
. 739 
» 725 
» 720 
» 720 
« 699.99 
» 693 

. W. de Wit . b 
gegund. 

20. e inoleiiaarswoiiiiig 
ingek. 6 bilj . als: 
N. klaas, te , ' 2324 
A. van Pelt. » idem » 2070 
('. v. d Wiel. » . » 1797 
F. W. de Wit . ii , » 1668 
G. W.  Wouterlood,  iJem ' 1559 
A. . » idem » 1498 
gegund. 

3o. de aanlegstei_ 
ilrecht : ingek. 4 bilj. . als: 
X. . te . 
C. de , » idem 
,1. de Bres Jz.. » idem 
F. W. de Wit ,  idem 
aangehouden. 

4o. de levering van keien: 
Ben-Ahin 

14/16 en 12/14 
F. Bodson. 

, ƒ80.33 '51.50 
Ed. . ('om-

blaiii-au-Poiit . 
.1. Baptiste Wate-

lei. Brussel, 
A. P. Schotel. 

, 
. Tlioonsi'u. . 80.28 51.90 

T. .1. Smits. 
. 83.88 

aangehouden. 
 21 : de leveling ten dienste der 

Staatsspoorwegen op Java van vij f aquaducten 
(bestek no. 55i; ingek. li bilj. . als: 

. A. Schietlen ,\: Co.. , 
| Gebr. v. d. Velden, Onderainstel, 
Union. Actiëii-Gesellschafl für  Bergbaii, 

Eiscu-iiiid Slaliliii'liistrie , , 
Xieaise en . a . 
Société Anonymc de travaux e et 

Bacalaii, Parijs. 
Alphonse en Victor  llalot. , 

getuite bascule]] sein en 
metalen eu ge- hanglan-
signaal- wichten, taarus. 
klokken j 
perc 1 perc. 

A. Bikkers ,t 
Zn., . f 406.— 
W. n ,t 
Zn., 's-llage. 368.40 ƒ 2004,80 

.1. Schiorenbeok. 
Arnhem, ƒ 2139.— 

Becker  &  lludilingh . 
idem 2479.20 

.1. . 
Teteringen. 1979.55 
Beent ft , 
Amsterdam, ' 457,25 
. Wolbei-s. Amersfoort, 692.67 
Staande deze aanbesteding werden drie hilj . 

terzijde gelegd, omdat niet volgens het VOOr-
schril' t op de enveloppen was vermeld welke 
aanbesteding het gold. 

 21 : hot verbouwen van 

/' 8192 
',. 7889 

.1 8440 
ii

» 59S0 
ii 5500 

ijzeren 
geld-

kisten. 

perc. 3 perc. 4 
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E . 

J. \V. Jansen, 
A. , 
.1. - Jr., 
Wed. . de Vries, 

. A. .1. Pupping, 
P. , 
P. , 
P. de , 

A. Willaert . 
J. W. v. d. Puttin. 

. C. Janssen, 
. , 

Tl u Verhoeven, 
W. f. Weijers, 
A. Terwindt , 
J. , 
J. Billen, 

, 22 : de 

/' 71.non 
» 70.nno 
» (17
 (5,000 

» 83,000 
» 62.960 
» 62.800 
» 02.7(10 
» ) 

school nn. 2 in het Plantsoen: ingekomen 8 
bilj. . als: 

te Arnhem, /'  10,940 
» Wagoningen, » 10,893 
n idem  10.808 
n idem  10,517 
 idem » 10,444 
» Arnhem,  10,250 
» Utrecht, » 0,087 
» Wageningen. » 9,984 

Amsterdam, 21 : het houwen van een 
stal en koetshuis, voor de Amsterdamsche -
tuiginuutschappij, iu de Plantage r'rausrhcluan . 
ouder  beheer  van den ingenieur-architect A. . 
van (iendt: hij  onderhandsclie bestelling gegund 
tan . J. , aldaar, voor / 11.070. 

 , 21 : de vergrooting der  boter-
fahriek van Timmerman X: Co., aldaar, onder 
beheer  van den architect . (ïeysheek : 
ingek. 3 hilj. , als: 

T. Penden, ƒ 87*1 
G. , '» U 
.1. Amersfoort, » 8.44 

niet
l « r e c h t , 22 : llestek no. 377, het logg.

en wijzigen van sporen en wissels, het leggen 
eu opbreken van waterleidingen en het maken 
van eenige bijkomende werken, volgens het plan 
van uitvoering nu. 4. ten behoeve van de uit-
breiding van het station Venloo: ingekomen 9 
bilj. . als: 

te Bokstel, 
, 

t 
 Venloo, 

, 
» Tilburg , 
 Pannerden, 

» Sittard, 
 Grave, 

levering aan de artillerie -
stapel- en constructiomagazijnen van: 

 1, 2850 . antimoon regulus; minste 
inschr. waren W. n - Zn., te *s-lluge, ii 
ƒ 48.19  100 . 

 2. iniii i bladen enkel blik . dubbele 
breedte. 700 bladen idem: minste inschr. waren 
li . S. Stokvis &  Zonen, te , resp. a J 0.12 
cn ƒ O.lfi per  blad. 

perc. 3. koperdraad: minste inschr. was . 
Jiipsiën, te Amsterdam: 135 G dik 0.01113, k 
ƒ 0.90. 500 G dik 0.0011. a / 0.90. 5 . 
plaatkoper  dik 0.00014, ,i / 0.95. 500 . plaat-
koper  dik 0.0009, a ƒ 0.9O per . 

perc. 4, lood; minste inschr. waren Balguerie 
&  Zn., le . 200 G plaatlomi a /'20.57. 
50.000 . staallood a ƒ 15.21 per  100 . 

perc. 5, messingplaat: minste insehr. waren 
. J. Enthoven X Co., te . a 67.70y 73.19, 

ƒ 76.90 eu ƒ .40 per  100 G 
perc. 6, 18,100 . Banka-tin; minste inschr. 

waren Balguerie &  Zn., a /'  121.47 per  PJ0 G 
 7, zink: minste insehr. waren Gebr. 

Abrahams te 's-llage. a f 19.98 en ƒ 45.93 per 
100 G 

n 22 : lo. het doen val nige 
herstellingen aan de - en Scherml lilen: 
ingekomen 7 biljetten, waarvan de minste inschr 
was \V. , te e ad. Used, voor 
ƒ 1290: niet gegund. 

2o. de leverantie van timmerhout, iu 2 perci 
le perc. ingekomen 5 bilj. : minste insehr. \V, 

k \Vz„  te (iiiuda, voor ƒ 790: gegund. 
2e | . ingek. 5 hilj. : gegund aan J. A. van 

Viilleiihoveii , te , voor ƒ . 
80, het herstellen van defecten aan Schieland'a 

i zeedijk, in 3 perc: 
le perc. ingek. 4 hilj  : gegund :i:i u J. van 

, te Nicuwerkrr k ad. , voor ƒ 144(1. 
2e perc. ingek. (i bilj. : gegund aan W. liomeijn. 

te e u/d.  j WH. 
3e perc. ingek. (i hilj. ; gegund aan W. de 

Wit . te e a/d. . voor ƒ 530. 
l , 23 : de levering aan de artillerie -

stapel- eu const rurtieinagjzijne n van : 
perc. 1, 450.000 . gietijzer  van het merk 

Cartsherrv no. 1: minste inschr. was Bern' 
, te Brussel, a ƒ4.08 per  100 . 

pe'rc. 2. 45.000 . gietijzer  van het merk 
Biaenavon no, 1: minste insrhr . waren . S. 
Stokvis &  Zonen, te , a ƒ8.37 per 
100 G 

r  23 : het bouwen van een 
woonhuis en fabrieksgebouw, ten behoeve der 

e r  Tapijtiabriek j  minste in-
schrijver was . van der  Worp, te , 
voor',/'  11.987.50. 

. 23 : . liet verrichten vin eenige 
werken tot iiormaliseerini; van de Waal onder 
Echteld, Uzendoorn en : ingekomen 9 
hilj. , als: 

. Wijngaarden , te Sliedrecht, ƒ 100,600 
F. E. Terwindt , 
J. , 
.1. . v. llezewijk, 
(1. .1. , 
W. P. de Vries, 

. A. v llaaften, 
A. G. , 
11. v. Anrooy, 

 Pannerden, 
ii Grave, 

, 

98,900 
97,750 
97,700 

 90,293 
, 

» Sliedrecht. 
» , 
» Nieuvvaal, 

96.397 
94.500 
93.900 
83,308 

2o, het verrichten van baggcrwerk in de 
Auier. en het hei-stellen en onderhouden van de 
werken op het bovendeel dezer  rivier  aan de 
monden van het e eu de , van 
 Juli '83—30 Juni '84; ingek. 5 bilj. , als: 

\V. Volker, tc Sliedrecht, ƒ 9540 
.1. v. Gent, » , » 9398 
P. . de Bakker, » Eiii|iel , » 8992 
 .1. , . Baardwijk , » 8988 

Pb. Verbruggen. » Waddinksveen. 8740 
' s  23 : lo. de aanleg v  de Atjeh-

straat: ingek. 6 hilj. . als: 
('. Wijbi-unds, te 's-llage, f 8555 

. Jongeuhiirger. > idem » 7830 
P. d , » idem » 7697 
G. . » , » 7590 
J. .1.  Sonsheek, » 's-llage. » 7396 
A. , » , » 7065 

2o, het verlengen van een houten balie enz.: 
ingek. 13 bilj. , als: 

. .1. e 
.1. ('. Pieterse, 
.1. , 
W. F. P. v. .1. Grijp , 
A. v. Tricht , 
.1. . , 
W. G. v.'llansvelt, 
('. Verbaan, 

. G. v. d. , 
W. , 
('. Wijhrands , 
.1. . ile Swart &  Zn.. 

'. v. Sonsheek. 

's-llage. / 1775 
idem » 1685 
idem  1649 
idem > 1409 
idem  1375 
idem » 1374 
idem » 1350 
idem  1310 

Poeldijk,  1288 
, ,, 1277 

idem  1275.75 
idem  1245 
idem » 1181 

 23 : het opgraven van 
hel , lang 6170 , benevens eenig 
baggcrwerk; ingek. 16 hilj. , als: 
A. Nijdam, 

. Pathuis 
S. de Witt , 
B de Jong, 
T. A. J. , 
J. , 
S. . , 
.1. . Pott, 
.1. Timmer, 
T. Bos. 
W. . 
.1. X. , 
A. .1. Bcnuingu. 

. Woldringh, 
.1. Veldkamp. 
('. de , 
gegund. 

Oseli. 23 : het bouwen van een sociëtoits-
lokaal mei woningen, aan den stationsweg, 

[ aldaar, onder  beheer  van den architect \V. van 
n Campagne, te Zaltbommel: minste 

insehr. was F. Buskens, te Nijmegen, voor 
ƒ 10.748, gegund. 

 . 24 : het bouwen van 3 
Woonhuizen op de Nieuwo-Achteigr.icht. voorJ. 

, onder  beheer  van de architecten Jan 
Springer  &  Joh. Stiilntalm ; ingek. 3 bilj. , als: 

W. Voskuijl . ƒ 36.850 
P. (iroonholl'  &  A. (i. . » 35,930 

. C. , » 83,989 
! piel gegund. 

 24 i : de voorziening del'  hoorden 
| van het Xoorilholliuidsch kanaal, iu 3 jierceelen; 
j  minste inschr. waren: 

perc. 1, G. , te l'urmerend. ƒ 7,987 
» 2, dezelfde, » 15,839 
» 8, G. Toornvliet, te Gooda, » 6,600 

 24 : het onderhoud van het 
rivierbad ; ingek. 8 hilj. , als: 

. v. d. Sand, 
G. J. n ft . . Wellin 
J. P. Welsing. 

tc Zoutkamp. ƒ 28
*  Garnword, 
» Groningen, » 20,583 

i idem  25.084 
i idem > 24,917 

i 22.523 >) Zuidwoudo, 
> 24,917 
i 22.523 

i .  22,447 
» Stedum, » 21.900 
.) Obergum, 
n Bedum, 

» 21.724 .) Obergum, 
n Bedum, » 21300 
1 Zuidhrnck , * 21.000 
» Groningen, 
« Bedum. 

» 20.900 » Groningen, 
« Bedum. .> 19.985 
o Zoutkamp,  19.900 
i Bedum, o 19.840 

, » 18.900 

(1. . A. Eibers, 
S. , 
.1. . de Vries, 

. W. , 
li . Bolder, 

gegund. 

ƒ 3730 
» 3524 
 3333 
 3117 

» 8008 
 21116 
 2595 
 2530 
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 te 10 uren, op het bureau der  genie: lo. liet verbeteren 
der  portierswoning hij  liet hospitaal; 2o. het herstellen van pleisterwerk, 
glasramen en \loeren in ka/ernegehouwen, heiden te Nijmegen. . 
inzenden 3 Juni, vóór 3 uren. 

or  i< h e m. te 11 uren. door  dijkgraaf cn heemraden van het water-
schap van de t watering, iu de : het verhoogen en ver-
zwaren van de boezemdijkon tusschen de kanaalsluis te Steeneiihoek en 
het stoomgemaal; het. onder-proliel-brengen van de krui n van het 
buitentalud, benevens het egaliseeren van eenige gedeelten van den 
noorder  kanaaldijk met berin; het opmaken van zeebraak-, rijs- , onder-
bouds- en steetiWerk. 

 er  te 11 uren, door  het gemeentehest.: lo, het maken van 
een bijbouw en het uitvoeren van eenige werken, tot wijziginu en 
heistelling aan het gebouw der  hoogere burgerschool: 2o. het verrich-
ten van verf- eu behangerswerk aan het telegiaafkantoor; 3o. het 
uitdiepen van de haven en binuengi achten. 

 te 11 uren. door  den architect \V. C. : de verbou-
wing van het perceel n  14. 

, te  uren. door  het dijkshest. van Wonseradeels Zuider-
zeedijken, in e : bet bouwen van eene hek-oppasserswoning bij 
het afsluitiiigshek te . g ƒ

Amsierdain . te 11 , uren, door  de lloll . , 
in liet : Bestek no. 310. het ophoogen van een ge-
deelte laaggelegen terrein aan dc werkplaats te . 

 te 2 uren, vanwege den kerkeraad der  Cbr. Gereformeerde 
gemeente, bij  Wed. . Nijzing:  verbouwing van het kerkgebouw-
dier  gemeente, met bijlevering van materialen. 

. .*> Juni. 
Vtliutekerke , te 11 uren. in de directiekeet van den calamiteusen 

polder  Vliete: bet verbeteren en onderhouden der  waterkeerendc werken 
van dien judder  over  tien dienst '83,'84. 

helti. te 11 uren, in het bureau voor  de schutterij  bij  de : 
lo. het vernieuwen van schoorsteenen. vloeren cn dakramen. g 
 5000:  bet  van bestratingen, pothuizen en luiken, enz. 

g  3000, alles iu de militair e gebouwen, aldaar. Bilj . inzenden 
4 Juni. voor 3 uren, op het bureau van den opzichter  van fortilicatiën . 

A r n h e m te 12 uren, door het prov. best.: het verhoogen en ver-
zwaren van kwelkaden in den dorps|io]dor n van het polderdistrict 

l in '83. ) 
 . te 3 uren, in de directiekeet van den calamiteusen 

: het hei-stel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
Apri l '84 van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiingv erken van dien 
polder  over  den dienst '83/'84. 

 te 11 uren,  het ministerie van watei-staat enz.: het 
onderhoud en herstel dei*  werken aan de . het Scheur en 
de llartel . van l Juli "8:1—30 Juni '84. g ƒ 27,040. 

-llnge. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen der  strekdammen nos. 8, 11. 24, 37 en 39. in de -

, van buitengewone win terse hade. g J' 03.840. 
, te 11 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in e 

: het herstellen van metselwerken en daken enz. van gebouwen 
te Willemstad. . inzenden 5 Juni, voor 3 uren, op het bureau van 
den eerstaanwezend ingenieur, aldaar. 

, te 11 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, iu Tivoli : 
bet ilianen van een gebouw TOOT bureaus «ter  artillerie , met woning 
voor  den adjudant-onderofficier  der  artillerie , aldaar. g ƒ 8000. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der i wegen: het maken van stationsgebouwen , werken 
van bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige verdere werken, voor 
bet gedeelte Staveren—Sneek van den spoorweg . 

. hij  den hoofdingenieur  en den sectiënigenjeur, te Sneek. g 

, te 12 uren. op het bureau der  genie: enne verving van 
kazenlegebouwen enz. te . Biljetten inzenden 5 Juni, vóór 
3 uren. 

Slikkerveer, door  den scheepsbouwmeester  P. Boele Pi.: het maken 
van een woonhuis met bijkomende werken, in 2 perceelen. . bij  den 
bouwkundige C'. , te l monde. 

 te 9 uren. op list bureau der  genie: het herstellen van dc 
lolden der , aldaar. u inzenden 6 Juni, 
vóór  3 uren. 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: het houwen van 
eene bergplaats met woning voor  een magazijnmeester  bij  het kloeding-
loagazijn, aldaar. g / 21,000. 

 te 11 uren, door  den directeur  eu commandant der 
marine: lo. het hei-stcllen van schoeiings, losplaatsen en omraste-
'ingen, en het verrichten van eenig onderhoudswerk aan de gebouwen 
''i j  's s lijnbaan en op de geschutwerf te Amsterdam; 2o. het ver-
achten van eenige onderhoudswerken op *s s werf, aldaar, 
tllerbesteding.) 

 red a, te 11 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in t f 
V " : lo. het vernieuwen van vloeren in de kazerne e e 
BtaUen. aldaar. g ƒ 37<lO; 2o. het vernieuwen van n 
JP liet hospitaal en het*  doen van herstellingen aan de e 

e Academie. g ƒ 5900. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen van de 
onderwijzerswoning te . . bij  A. Pothoven, te . 
Aanw. 4 Juni. te 11 uren. 

 te 11 ui-én, door  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het houwen van 2 woningen voorliet 
personeel hij  het Noordhollandsch kanaal. g ƒ 7550. 

 te 12 uren. door  burg. cn weth.: lo.'het bouwen van 
eene nieuwe school voor  192 kinderen in het dorp , en van 
eene idem voor  144 kinderen in de buurtschap Xootsele: 2o. het bou-
wen van cene school voor 90 kinderen, met ouderwijzei*swoning, te 
Biiarlervecn. . bij  den bouwkundige J. 11. Teeselink. aldaar. 

e , tc , uren. door  burg, cn weth.: liet bouwen eener 
school voor 220 kinderen met ondeiwijzei-swoiiing, en de levering der 
benoodigde schoolmen belet i. lui. bij  don bouwkundige A. Veenenbos, 
te Niciiwesluis. Aanw. te 10 uren. 

. te 2 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene ijzeren 
draaibru g met vast gedeelte, over het zijkanaal beoosten Sas-van-Gend, 
iu den weg naar  Westdorpc. g /'  02.500. 

 ti- 3 uren, door  burg. en weth. van Xoorddijk : het 
bouwen van: lo. eene school met ouder  wij  zerswoning te lïiii*cherhrug , 
aan het . -V( uur  van Groningen: 2o. eene sch<»o| ca. te 
Er.gelbert, l ' ; s uur  van Groningen: 3o. eene school e.a. teOosterhooge-
brug, aan het . a uur  van Gi*oi,ingen, lui . bij  den archi-
tect '1'. van Balen, te Groningen. 

« i n - d u i n . te 5 uren, don bet hoofdbest. van het wateischap Oter-
duni, bij . : het jaarlijksc h onderhoud van de sluis cn de 
daaraan verwante voorwerpen, 

 hij  den voorzitter  der  visscherijen op de Schelde en Zceuwsche 
Stroonien: de levering van e stoom kolen, ten dienste van's s 
stoomschip o Argus" , ged. 1 jaar. van 1 Juli af. (Ongeveer 2000 ) 

 te 10 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan bet gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van 80 . houten 
beschoeiing aan de zuidzijde van bet natte dok te Vlissingen. g 
ƒ 5200. 

 te 10 uien, op het bureau der  genie: lo. het doen van 
verschillende voorziening n in de kazernen en het hospitaal tc Am-
sterdam. g ƒ 8100; 2o. het herstellen van het dak der  kazerne 
Oranje-Xassau, aldaar. g /'  5800; 3o. het heistel.B*  van vloeren 
iu bet arsenaal en iu loodsen, aldaar. g J 2400. Bilj . inzenden 
7 Juni, vóór 3 uren. 

, te. 11 uren. aan het bureau van den sectieingenieur  der 
Staatsspoorwegen . Sassen: het verlichten van binnen- eu buiten-
verf werken aan de gebouwen, kunstwerken en verdere inrichtingen van 
de n van Utrecht naai'  Bokstel en van Breda naai'Eindhoven 
en van de terreinen der  centrale werkplaatsen en magazijnen te Til -
burg, in 2 perceelen. 

 te 12 uren. door  het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en bet doen 
van vernieuwingen en herstellingen aan het w te 
Arnhem, van den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot31 . 
'84. g ƒ 3000. 

V l l a g e, te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
herstellen en verbeteren van de n in de afdeeling 

. g ƒ 1230; het hei-stellen en verbeteren van -
graallijnen in de aldeeling Utrecht, in 2 perceelen. g resp.: /"2S75 
en J' 2900. 1 J 

 te 1 uur, door  dijkgraaf en hoogheemraden van Zeeburg-
, in het Gemeculandsbuis: het aanbrengen van een steenen 

glooiing aan den zeedijk, hij  nouuuerpaal 20. beoosten . 
Aanw. 5 Juni. te 11 uren. g /'3150. Biljetten inzenden aan den 
secretaris . E. van Bcusekom, te n ad. Vecht, uiterlij k 7 Juni. 

1'cruerd . te 10 uren. ten gemeentehuize van l'erwerderadeel: het 
herstellen van p. in. 40 . glooiingheschoeiing te llalluio . Aanw. 7 
Juni,  10 uren. 

 te 12'/i uren, ten gemeentehuize: het veranderen 
en inrichten tot bewaarschool van de oude gemeenteschool no. 6. op 
het Zandvliet, met annexe werken. Bilj . inzenden S Juni, vóór 'savonds 
8 uren. ter secretarie. 

 , te 4 uren. door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 
het bouwen van eene school te l werd met 8 lokalen. 

 ter  secretarie van Zevcn-Giietenijeii-en-Stad-Slooten: de 
levering van 200 stère harde brik en 50 stère klinkerpuin . 

 door  Nainie B. : het afbreken en wederop-
bouwen van eene schuur, aldaar. . hij  den architect A. Volding, te 
Buitenpost Aanw. G Juni, te 11 uren. 

 te 11 uren. door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 
bat bouwen van eene school te Nes met 3 lokalen; het doen van her-
stellingen aan de school te Wierum en te . 

 te 11-J  uren. door  het ministerie van waterstaat enz.. aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het veranderen van 2 gedeelten 
grintweg in straatweg, in den weg door  het Westlaud, onder  de ge-
meenten u en Naaldwijk , behoorende tot de e wegen 
in . Aanw. 4 Juni. g / 19,400 ; 2o. het uitdiepen 
van 2 gedeelten van den , hoven en beneden de 

t recht sc he brug, Aanw. 4 Juni, g f 2070. 
 te 12% uren, door  burg. en weth.: het leveren cn 

leggen van gegoten-ijzeren spoelhuizen met afsluiters en van gegoten-
ijzeren burries met deksels. Bilj . inzenden 9 Juni. 
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, te 4 oren, door  burg. en weth. ran Wostdongoradeel { 
du herctellingen en remieuwingen un du school te j  het bou-
wen van eene school te lluutuiiihiuzc u niet 3 lokalen en te lliaur e met 
1 lokaal. . bij  den gomeonteurchitect. 

. te 10 uren, aan het bureau ven den sectieingenieur  der 
, Jhr. : lo. het verrichten van herstellingen en 

vernieuwingen aan de reminingwerken. brugdekken, gebouwen, ilfshu-
tingen enz. gelegen in den s|ioorwcg a en Zwaluwe— 

, in 2 perceelen; 2o. het verrichten van veldwerken aan ge-
bouwen on kunstwerken langs den spoorweg —Breda, in 2 
perceelen. . bij  den sertieingonieur  voornoemd. 

 te 11 uren, iu de kazerne : het doen van voor-
zieningen aan de schulsliiis in de Xaardenneervaart bij , tot 
verbetering van de ilimidatieluiddelen benoorden de . g 
ƒ 1200. n inzenden 11 Juni, vóór ,'i uren, op liet bureau van 
den eerstiiiinw. ingenieur. 

 te 12 uren. door het . . parochiaal kerkbest. van don 
. , iu het Vincentiuslokaal: het bouwen van eene kerk met 

toren, sacristie, bijgebouw enz. lui . bij  deu architect . .1. , tc 
. Aanw. 5 Juni, te 11 uren. 

<i  te 12 uren. iu het hotel-Goiuuiers: het herstellen 
van rijspakwerken langs dc buitenhaven te lieertruidenberg. lui . bij 
den eerstaanwezend ingenieur te . Biljetten inzeilden 11 Juni, 
voor :) uren. op het bureau der  genie te (ieertruidenberg. 

 te 12 uren, iu e : het vernieuwen van 
kozijnen met glasramen in kazernegebouwen te Bergon-np-Zooin, be-
nevens het vernieuwen van vloeren, kozijnen met glasramen, het maken 
van eene bergplaats en verbeteren vau cene badkamer in het hospitaal, 
aldaar. g f 4250. Biljetten inz len 11 Juni, vóór 3 uren, op 
het bureau van den opzichter  van fortificatiën , aldaar. 

Utrecht , door de directie van den Nederl. : het maken 
Vill i eene goederenloods cn het doen Viin aanhonrige werken op de 

, nabij  de oostelijke brug over  do binnenhaven, tc Amster-
dam. Aanw. 4 Juni. tc 11 uien. 

, te 10 uren. door  burg. eu weth. van Valburg, bij . 
Nuij : het verbouwen der  openbare school le Oosterhout (bij  Nijmegen) 
en liet leveren cn stellen van schoolmouholcii. Aanw. te 8 uren. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten vau herstellingen en vernieuwingen aan de n 
op de . - cn . met het eenjarig onder-
houd dier  werken, in 4 perceelen. g resp.: ƒ 20,070, ƒ 18,460, 
f 1,1,800, ƒ 20,400. Aanw. (i Juni: 2o. het verrichten van lige werken 
tot noriiialisecring van de Waal onder n cn Zuilichem. tus-
schen ilc kilonioteiTiiuie n 84 eu 80 der  herziene rivierkaart . Aanw. 6 
Juni g ƒ .'14.150. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
verdiepen van het grootscheepvaartwator aan het boveneind van het 
Scheur, tegenover dc Vergulde . met eenig rijswerk tot vorming 
vau losplaats. Aanw. (i Juni. g ƒ 214.500. 

, i . i n , , te ll', ] uien. door  den directeur  en commandant 
der  marine: eenige werkzaamheden aan gebouwen en inrichtingen van 
het etablissement te . Aanw. 7 Juni, van 10—12 en van 
2—4 uren. 

faorlrhem , te 12 uren, ten kantore van den sccretiiris-|>enningineester 
der  commissie voor  gemeene belangen der  hoogheemraadschappen e 
Alblassei waard met Arkel beneden de Zouwe en c l entanden: 
het vervoeren met spoorwagens, getrokken door  stoomkracht, van 25,000 

; i kleigrond, uit 2 perceelen land, aan de binnenzijde van den Zllider 
k nabij  de p onder n naar de krui n van 

dien dijk , tusschen die stoep cn den (iaddani. 
 bij . . Andreae: bet afbreken en wederopbouwen der 

schuur  en bijbeboorenile werken, in gebruik bij  Egbert li . , te 
. Aanw. 0 Juni, te 10 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
hoofden op bet noordei-strand cn het voortzetten der  voorziening van 
den ondeizeeschcn oever  langs het zuiderstrand van Vlieland. Aanw. 
7 Juni. g ƒ 45.350. 

 te 11 uren, in het gemeentehuis: bet herstel, de 
vernieuwing en bet onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs - en steenglooiingwerken aan de waterkeering van den calainiteusen 
Oostbevclaudpolder. Aanw. 8 cn 11 Juni, van 9—11 uren. 

. te luren, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
openbare school iu de gemeente, lui . bij  den architect A. Vermaes, te 
Sliedrecht. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: lo. het maken van werken tot 
voortzetting der  verdediging van deu oever  voor  Neuzen. Aanw. 7 en 
» Juni. g ƒ79 .300; 2o. het leveren en storten vau steen tot 
voortzetting der  oeververdediging vóór Neuzen. Aanw. 7 en 9 Juni. 

g ƒ 0074.25. 
 tc 10 uren, op het bureau der  genie: het doen van ver-

schillende voorzieningen aan liet aardewerk en gebouwen van het fort 
aan den l'ppclschcdijk. Biljetten inzenden 14 Juni, vóór 3 uren, op 
genoemd bureau. 

. te 12 uren, door het ministerie van w aterst. enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: het vervangen van een gedeelte 
grintbaai i door  kliukerbestratiii g te , op 's n weg 
Arnhem—Nijmegen. Aanw. 7 en 9 Juni. g ƒ Ü440. 

e 12 uren, op het bureau der  genie: lo. het herstellen 
van vloeren eu glasramen iu kazernegebouwen tc ; 2o. het 
maken van cene keuken en privaat in de Brussclschc barakken, aldaar; 
So. het herstellen vau daken op militair e gebouwen, aldaar. . bh 
den hoofdopzichter  van fortificatiën , aldaar. Biljetten inzenden 14 Juni, 
vóór 3 uren. op genoemd bureau. 

 te 1 uur, in liet gemeentehuis: het herstel, de ver-
nieuwing en het onderhoud tut 30 Apri l '84, vau de aarde-, kram-. 

rijs - en steenglooiingwerken aan de waterkeering van den caliimiteusen 
. Aanw.  en 11 Juni. van 11—1 uur. 
, tc 4 uren. door  gecommitteerden der r 

Vaarten, bij  AtXS van : lo. het slatten vau een gedeelte der , 
lang 1320 ; 2o. het baggeren van een geul langs de , lang 000 

. . bij  den architect . , te . 

. te 10 uren. bij  ,lau Fraucies Adriaansens: het ver-
hoogen en oiider-proliid-brengei i van de dijkskriii n cn het aanbrengen 
van een buitenbei-in over  eene lengte van'277 ; het vervangen vau 
oud rijsbeslag door  steenglooiing, over  eene lengte van 133 : het 
onder i  lentehelliiig van 20 op 1 brengen van Jen opril op den 
binnenbenu van den zeedijk, tusschen de dijkpalcu 02 en 03: het aan-
brengen op den binneuberiii van den z lij k van 300 . z-indkist, eu 

 verhoogen van 320 . idem: het maken van: 1758 * glooiing van 
| zuilenbazalt. dik 30 op 15 . Waalpuin, i384 2 glooiing van geso--
 teerde e steen op Waalpuin, 150 glooiing van voorhanden 

Vilvoordsche steen op Waalpuin; het leveren en verwerken vau 5905 
stuks gecreosoteerde perkoenpaleu; het geheel vernieuwen  leggen 
vau 2000 j p wiiitcnnat . 800 * zoinermat en 750 » rijsbeslag met 

I staakrijen; het opzamelen, vervletteu en iu de rijslumfdu n verwerken 
 van 150 scheepstons oude Vilvoordsche steen, alles'ten behoeve vau het 

! calilmiteiise waterschap Wal/.oorden. 
 te 1 uur. door  burg. en weth.: het bouwen van een 

j  scho dgeboiiw voor 288  dingen, aan den Zuidelijk , aldaar. . bij 
den gemeentearchitect . . Stuivinga. aldaar. 

. te 3 uren. door  burg. en weth., bij  Wed. . de Jonge: 
het bouwen van eene nieuwe school te Termmiten, en het verbouwen 
en vergrooten der  school te Wagenborgen, met de levering der  mate-
rialen, in 2 perceelen. Aanw.: te Wagenborgen 13 Juni, te Terinunteii 
10 Juni, beiden te 10 uren. 

 tc 1 uur, in de infirmerie : het bouwen van een wacht-
huis en eoiidiictourswuning hij  de wagenlooisen. aldaar. Bilj . inzenden 
18 Juni, vóór 3 uren. op het bureau der  genie te Utrecht. 

' s  tc 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
verdiepen van het grootseheepvaartwater in den bovenmoiul van het 
Scheur, bovenwaarts en tegenover  de Punt van , met eenig 
rijswerk tot vorming van de losplaatsen. Aanw. 13 Juni, te 12 uren. 

g ƒ 243.000. 
, te 11 uren, door  het ministerie vau waterstaat: de uit-

voering van eenige werken tot -inulisocring vin den Nederrijn , inde 
gemeenten Arnhem en lliiisen, tusschen de kilometerraaien 23 eu 24 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 13 Juni. g J 00 500. 

/ .ui len, tc 2 uren. aan bet bureau vau deu sectieingenieur  der 
Staatsspoorwegen . ,1 van : het onderhouden vau- en het doen 
van herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
werken, met uizouderiiig der  wissels en sjioren, behoorende tot de 
lijnen , Zutfen—Gronau cn Almeloo—Salzhergen, iu 
18 [lercccleu. . hij  genoemden ingenieur en bij  de opzichters te 
Velp, Zutfen, , , Almeloo en Bcnthcim. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de brug over de 
Nettolhorstorlaak, bij , iu den n weg Zutfen— 

. Aanw. 14 en 16 Juni. g J 8235. 
, te 12 uren. door het ministerie vau waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen van het onderdek en 
het vernieuwen van bet bovendek der  eei-stc doorlaatbrii g inden -
grooten weg Arnhem—Nijmegen. Aanw. 14 en 16 Juni. g ƒ 3060. 

 tc 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: de 
uitvoering van herstellingen cn vernieuwingen aan de n 
op het h kanaal, den Nederrijn eu de , met het onder-
boud van 1 Juli '83—30 Juni '84. in 4 perceelen. Aanw. 20 Juni. g 
resp.: ƒ 10,000. ƒ 5000, ƒ 20.00C, ƒ 28.500. 

' s  te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatssjioorwcgeii: het maken van gehouwen en verdere werken, 
benevens het leggen van sporen eu wissels, tot uitbreidin g van het 
station Zwolle. Aanw. 19 cn 20 Juni, te 11 uren. g ƒ 175.000. 

' s  te 1 uur, door  het ministerie van binnenl. zaken : de levering 
van 130.000 . machineknlen; 2o. 8000 . schaalkolen, of zooveel 
meer of minder als zal blijken henoodigd te zijn, ten behoeve van de 
Algemeene . 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der  Staatsspoorwegen: lo. het inaken van gebouwen en eenige 
andere werken op de stations Pumicrcud, k cn (lusthuizen, en 
van 2 wachterwonitigcii te Purmerend, ten behoeve van den spoorweg 
Zaandam- . Aanw. 26 eu 27 Juni, te 11 uren. g /"380,000: 
2o. het hei-stellen van grond- en rivierwerken nabij  de brug over  den 

n bij n en het onderhouden van de werken voor  den onder-
bouw der  brug. gemaakt volgens bestek no. 725. Aanw. 27 Juni, te 
11 uren. g ƒ 6900. 

 te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van een ijzeren 
onderbouw voor de Aarlerikstelschebrug over de Ziiid-Willeinsvaart , 
onder  de gemeente . Aanw. 30 Juni. g ƒ 9000. 

 te 11 uren, door  bet ministerie vau waterstaat enz., aan 
het gebouw van hot prov. best.: lo. het aanleggen van werken tot ver-
dediging viin het strand benoorden Petten, behoni-ende tot de zeewerken 
iu , volgens bestek no. 69, dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

g ƒ 50,000. 

 door het dijksbest. vau bet waterschap t 
Oud-Bildt : lo. het vernieuwen van de brug bij  den Vrouwebuurtster-
molen; 2o, idem van het loopbrugje bij  het gemeentehuis te St.-
Annaparochie. Aanw. 5 Juni, te 4 uren, bijeenkomst bij  Van der  Zee. 

4184 
. 4110 

P 

. 
 24 : het verbouwen eener 

behuizing, in eigendom tocbehoorende aan . S. 
Biebcrieher, te Groningen, onder  beheer  van 
den architect G. Nijhuis; ingek. 9 bilj. , als: 

G. P. v. Erp, ƒ 5 » 7 3 

T. Y. Jelsma, » ' 
B. de Jong, » 4684 
E. Peters » 4620 
.1. , » 4590 
.1. . "  4550 
11. . » 444'. 
T. , 

. , 
t werk is niet gegund 

 25 : het bouwen van eene 
school niet onderwijzerswoning en ameublement, 
onder  beheer van den architect . . C. van 
Someren. tc Bergen-op-Zoom: ingek, 20 bil -
jetten, als: 
C. van . 

. Commissaris, 
Jac. Tiberius, 
C. Bastiaansen, 
.1. .1. , 
11. , 
A. van Beers. 

A. , 
A. van Bern, 
J. Floorcn, 
P. , 
A. , 
C. , 
C. de Booij. 
J. 11. , 
S. den 1 louter, 
.1. .1. van Tichelen, 
W. , 
A. de Jong, 
G. de . 

Gegund behoudens nadere goedkeuring van 
den gemeenteraad. 

 25 : het bouwen van 2 
dubbele en 1 enkele woning, onder  beheer  van 

/' 9489 
 9180 

» 8690 
» 8550 
» 8249 
» 7881 

ƒ 7983 
n 7470 
» 6875 
» 6685 
» 6683 

ƒ 87.500 
. 84.500 
» 71,000 
» 63,745 

te , /' 14,41' 
9 , » 11.995 

Steenbergen, » 11,849 
1 tergen-on-Z., ii 11,344 

» iileni ]].: . 41 
Steenbergen, 11,300 

idem 11,026 
ft idem * 11.021 
» idem * 11.015 

ft idem 11,011 
idem i 10.300 
idem 10.000 

9 idem y.8«9 
idem » 9,849 

* idem 9,495 
9.400 | idem i 
9,495 
9.400 

ft . 
Steenbergen, 

»,:*00 
9,125 

idem ft 9.025 

ft m » 8,997 

2o. stationsgebouw te Neede: 
, G. , 
 J. ie Siepe, 

li . . Blankvoort, 
Chr . ter , 
A. B. , 
A. Nuijs, 

3o stationsgebouw te o 
.1. . Wilincrs , 

. J. te Siepe, 
Chr . ter  lluar , 
A. . , 
J. te Vcldhuijs, 

4o. het maken der  aardehaan van Borknloo 
tot dc Overijselsche grens: 

W. A. Swets, 
Joh. , 
P. v. d. , 
.1. 0. Boo terse &  C. n 

 26 : het bouwen van een wacht-
huis tusschen de bestaande sluizen te n 
(gemeente Stoppeldijk); minste inschr. was G. 
Ü. Botter, te Sliedrecht, voor ƒ 13,375. 

, 26 : het bouwen van tien 
woningen op een terrein aan de Groote-Berg-
straat, e Groningen. met de leverantie van al 
het licnimdigde, namens de vereeniging «Werk-
inanslust", onder  beheer  vau de architecten . 
& . ; ingek. 4 hilj. , als: 
.1. , te Groningen, f 9887 
ll , » idem » 0200 
J. de Vries. » idem » 8885 
ll . S. , » idem _ » 8885 

t het lot toegewezen aan .1. de Vries. 
 26 : het houwen van een 

woonhuis, onder  beheer  van den architect P. J. 
; aannemer  G. Slijk , te , 

voor  /' 4839 
 26 : het stichten van eene 

school voor  openbaar  lager  onderwijs te Pingjuin; 
iingek. 14 bilj  , als: 
J .1 v. d. . te Arum . ƒ 12,94a 
li . V. Broeksnia, » Witmarsuin ,  12.873 
 J Strak. » , » d 
. P. Gerritsma. » Bob ward, » 12.350 

il . Posthumus, Pingjum 
en A. Posthumus, 

.1. E. , 
C

den architect W. C. Coepijn; ingekomen 14 | S. Stieiistra en . 
bilj. . al  1 

i Tjerkwerd , 
i , 

1
11,997 

. Tussenbroek, , ƒ 32
P. G. Winters. , » 31.895 
li . , , » 30,600 

. v. T.hischoteii, , » 29.997 
J. Spruij t en .1. v. d. p idem » 28
W. G. C. , Botterdam, » 27,990 
Wed. G. Cainesi &  Co., idem » 27,890 
C. de . . :> 27.500 
A. , , » 27.205 
J. , idem » 27,149 
.1. . idem » 27.022.33 
A. Groen, , » 26.587 
A. , idem » 25,800 
A. , , » 25

. 25 : het leveren en verwer-
ken van BW 1 bestrating van grèskeien er 
466 ' trottoirbanden, met bijkomende werken: 
ingekomen 5 bilj. . als: 
.1. W. V. d. Putten, te , 
F. Otten, » idem 
J. v. Bussel, » idem 

. v. Gaal, » Geldrop, 

. v. d. Eijnden, » d 
Behoudens nedere goedkeuring ge 

 25 : de gewone jaarlijksch e 
onderhouds- en verniciiwingswerken aan de 
haven te Walsoorden; minste inschr. was W. 

, te Walsoorden, voor ƒ 849; gegund. 

 26 : het verrichten van hei-stel-
lingen aan de kazerne de ; minste inschr. 
was . . Veenenhos, te Brielle, mor  f 6247-

 26 : het herstellen van de 
buitenmaren, dakvensters en dakgoten van de 
kazerne en stallen, aldaar; minste inschr. was 
E. van der  Woerden, te , voor ƒ 3543. 

 26 : het maken van 
stationsgebouwen enz. der  Geldei-scli-Üvrijselsche 

, als: 
lo. stationsgebouw teGroenliioeii tc Eibergen: 

Groenloo Eibergen massa 
Chr . ter , 

Wintei-swijk , 
A, Nuijs, idem 
J. . , 
J. . Albers, 
B. . Blankvoort, 
B. , 

. J. te Siepe, 
A. B. , 
B. Nalcs, 

, » Bnlsward, » 11.964 
. Wostra, » , » 11.(60 

1'! S. Westrsi, » Arum, » 11,580 
ï' . Seineins, » , » 11,497 

' Vos, » Bolsward, » 11.051 
A. W. , » idem » 5 

. . , » idem » 10.910 
T. S. liangma, » Witinarum , » 10,848 
gegund. 

Borne, 20 : de verbouwing der  school in 
de buurschap Bornebrock, eu vernieuwing dor 
sclioohnenbclen; ingek. 5 bilj. . al 

te Borne, 
 idem 

f 778 
» 772 

Almeloo, 
i dem 
idem 

768 
599.50 
495 

G. J. Braakhuis, 
A. Groothengel, 
A. Schrander  en . 

Barneveld, 
.1. , 
J. Eikkert , 

 28 : het verbouwen van -
/'11.980  perceel in de Spittaalsti-aat, voor  (1.̂  Breiikin k 

» 3 
» 10.969 
» 10,790 

und. 

('zonder  timmer- ot'  smidswerk). onder  behcei 
van den architect J. k Wz..; ingek. 4 
hilj. . ui 
W. , 

. J. , 

. Wessclillk, 
.1. W. , 
gegund. 

g 

- Zutfen, 
idem 

Vierakker , 
idem 

/ 3118 
'» 2990 
» 2765 
. 2620 

 28 : minste inschr. voorde 
 verschillende leveranties auii het departement 
vau koloniën waren : voor de perceelen : 

1. ijzeren olie-, vet- en waterkisten. P. , 
, ƒ 1326. 

2. vlaggedoek, . Clos ,t , , 
f 1496.50. 

 idem. dezelfde, f 1747.10. 
4 60011 . giiren afval van katoen, J. F. 

Scholten X- Zu.. Enschede, ƒ 2804.40. 
 kaarsen, Steariiiekiiai-scnfabrick nApollo , 

Schiedam, f 997.38. . 
6. .000 . machinaal bruinwerk , .1. Smit, 

.  3500. 
7. 5000 . id., uit de hand gesponnen; geen 

inschrijvers. 
8. diverse inacbinegarens, Goudsche machinale 

G.ircnspilinerij , Gouda, ƒ 991
 9. divers leder. T. . . Amsterdam,

10. id. huidkoper, . de s &  Zn., -
i dam, /'  6435.72. 

11. divers geelkoper aan platen, dezelfde, 
 ƒ 5833.36. 

12. divers rood id. aan id., . .1. Entboven & 
 Co., , f 5537.66. 

13. divers staafkopor  en koperdraad, dezelfde, 
ƒ 5079.40. 

14. 16(10 blauwe tegels en 1500 vuurvaste 
stei n: geene geldige inschrijvingen. 

15. 3000 iel ongeleerd ketelvilt. G. Unegleb, 
Amsterdam, / 1391.40. 

16. . rood kwiiitierband . Broekman & 
j  Co.. id.. /

17. 00 vouwstoeltjes. .1. . Steenbergen, 
's-Bosch. ƒ 296.40. 

18 146 . n en 36 . groen laken, 
J. Smulders &  Co.. 's-llage ƒ 279.30. 

19. dommekrachten cn schoppen, Van den 
1 lloncrt en Puit, Amsterdam, ƒ 916.81. 

20. divers ijzerwerk. W. n .4 Zn., , 
ƒ 2148.00. 

21. diverse tuighuizen, ('rans &  Co., idem, 
f 2359.60. 

22. diverse henncpslangen. dezelfde, ƒ .50. 
23. diverse koininaliewantgoederen, Wed. J. 

T. Niniian. Amsterdam. /'  1887.50. 
24. divei-se id., G. . J. van der , id., 
254'iivci s hang- en sluitwerk, . S. . , 

id., f 2424.50. 
26. divers id., dezelfde, ƒ 3286.30. 
27. id. id.. Verwegen .t , id., ƒ 1246.18. 
28 id. gereedschap, t &  Schwiep, -

terdam. ƒ 652.93. 
29. id. ijzeren haken en kousen, G. . .1. van 

der , Amsterdam, ƒ 919.05. 
30. id. id., kousen, dezelfde, / 1174.65. 
31. id. koperen haken en kousen. . .1. Scha-

kel, id., /'  70502. . „  „ 
32. id.'scheepsklokken. r  ft  Zn.. Utrecht, 

f 573 
33. id. veiiicliliiigsliuildelen , . J. Schakel, 

Amsterdaiil . / 1338. 
34. id. id . dezelfde, /'  2040. 
35. diverse id., Bccht & . idem, 

' 1662 40. 
36. id. id., dezelfde, f 2010. 

 id. id., dezelfde, » 1694. 
38. id. id.. dezelfde, » 877 85. 
39. id. id.. dezelfde. » 1494.80. 
40. 30 draagbare scheepssuiederijen, W n 

&  Zn., 's-llage. /'  5310. 
 28 : lo. bestek no 24. het 

stellen  trottoirbanden; eenige inschr. was 
,[. n Jr., te Amsterdam, ad ƒ 0.64 per . 

2o. bestek no. 23. het leveren van metalen 
voorwerpen; ingek. 5 bilj. . als: 
B. W. . Schmidt, te Amsterdam, J lf-7o9 ƒ 3200 

ƒ 6750 

f 6860 
7624 7797 
7500 
7270 6986 
7259 7500 
6980 7390 
6465 6690 
5678 

12,084 

 28 : lo. het houwen van 
allaatsliiis met bijbehooreiiile werken aan het 
liosondualsehe of Bovensas: aangenomen door 
W. , tc Steenbergen, voor ƒ 18.600. 

to, het leveren en stellen van 6 plaatijzeren 
schuiven met bijbeboorenile werken nabij  het 
Beiieilcnsas: aangenomen door  E. . Begeiiiaini, 
te , voor  /'l3,ooo. 

 28 : het leggen van ccn straat-
weg v m ile m tot de Gelderschcgracht, 
lang 1403 U

oplevering 
28 Juni '83 

E. . Oldehroek, ƒ 10,993 
W. v. Bruggen, , 
W. . Nijenes, Arnhem, 

. , üosterwolde, 8,362 
T. W. Bonte. Amersfoort, 

. Sul. , 7,220 
W. v d. . Grafhorst, 
.1. Wijnhnlt , . 6.614 

. Zvranepo  idem 6,299 
. Nog niet gegund. 

G. . Broekman . 
.1. Simmer  N: Zn.. 
Bennewitz en Van 

Putten. 
Gebr. v. Euidben. 

idem 
idem 

11,802 
 10.720.20 

oplevering 
28 Juli '83. 
ƒ 9987 

8888 
8300 
8062 
7390 
6933 
6666 
6448 
5999 

» idem  10.587 
 Oosterhout, » 9.837.50 

, 29 : het bouwen van 16 
woningen op den Oostwal, aldaar, voor  .1. , 
under  beheer  van deu architect . s ; ingek. 

J. Scli'cl'l'ekens. te 's-Bosch, ƒ15 ,400 
. v. d. lloiiwhuisen, » idem » 1 

Th. , » idem » 15.038 
J v Eerd, » kiem » 14,9i4 

, Flimkeiort , » idem  14.800 
J. . » idem » 14,,6tl 
.1. . v. Wolfsbergen, » idem » l. l .UMJ 
(.'.Janssen, » m

t werk is gegund aan . B. van Wolfs-
i bergen, te 's-Bosch. . 

 29 : de levering aan de artillerie -
stapel- en coiistriiclieinagazijnen van: 

perc 1. 100.000 . lood in staven; minste-
inschr. waren o &  Wilde, te Amsterdam, 
ii ƒ 15.23S j 

http://slcenlicr.cn


2, 5000 . koper  in blokkenj  minste 
'vaien . de s &  Zn., tc , 

perc 
inschr. ... 
a / 84.50; 

perc. 3, 5000 , tin in blokken; minste 
inschr. waren kaupc &  Wilde, a ƒ 120.46; 

pare. 4, 4000 . zink in blokken; minste 
inschr  waren . S. Stokvis ft Zonen, te -
dam, a ƒ 10.80: alles por  100 . 

 2 : het bouwen van nieuwe 
en verbeteren van bestaande scholen en onder-
wijzorswoningen in die gemeente, iu tien pei-c.; 
aannemers waren van: 

d. Werft" , , ƒ 4450 
1 1 ' ' 2500 

101)50 

3490 

perc. 1. Aalzuin. J. . 
» 2, Anjutn . . , i 
» 4, , t , 

Ternaard. 
» 5, , . . v. d. , 

, 
» 6, , J. v. d. Werll' , 

. 
ii . . , . 
li 8. Niiiwier . Sjahbe , . 
» 9. Nijkork , . . v. d. , 

Brantgtim , 
» 10, . . , , 
Perc. 3 i» ingehouden. 

l . 29 : het vernieuwen van 
benedendeuren in de schutsluis, benevens h 
maken van 29 . kaaimuur  op de fundeerins 
en verder  bijkomende werken; ingekomen 10 

4760 
6810 
0846 

C. Vering, , 
G.
J. , Grave, 

. v. lihijn , Naaiden, 
W. P. de Vries, liossiun, 
W. F. Weijei-s. Tilburg , 
A. Wiegen'nk, Gmenloo en F.

Terwindt , Pannerden,  »v,ou< 
i 30 Vei: het bouwen van eene 

school en woning aan het , aldaar; 
ingek. 14 hilj. , als: 
.1. Nook, te , 
C.  v. Tussenbroek, » idem 
.1. , » idem 
A. . » idem 

A. v. d. Wilde, » n 

» 288,850 
» 287,000 
ii 279,260.36 
» 278,900 
» 265,000 
ii 258,700 

' 249.600 

(1. 
A. v. ei. Spiegel, ' » , 
<. de liriiij n . ,, Overschie, 
(u-br. PnusX-A. Groen, » n 
Wed. (i. t'iiinesi &Co., » , 
W. Zonnevele 
. A. N. , 

| . , 
4648 P. (i. Winteis, 
2190  W. (i. C. . 

; gegund. 
 30 i 

t eene school voor  144 kinderei 

. 
i 

, 
, 

/' 50,500 
» 47,500 
» 47.150, 
ii 46,989 | 
» 46,900 
> 45.889 
i) 45.875 
» 45,750 
ii 45,555 
 45,112 

» 44.08» 

. de Groot, 
Nieuwsta, 

. Ueunder, 
, 

C. Steen. 
G. , 
J. , 
P. de , 

. de Oude, 
Aannemer . Beunder, te 

ƒ 7075. 

< oneiimek . 31 : lo. het bestraten van 
de , ter  lengte van ongeveer 
557 . ouder  beheer  van den architect A. van 
der  Steur  Jr.: ingek. 13 bilj. , als: 

ƒ 10,000 
l 9,000 
.) 8,000 
i 8.000 
'i 7,900 
.) 7,500 
» 7.400 
» 7,300 
» 7,200 

 Scharwoiide, voor 

d. .. Vassi, 
1'. . 
. Scnreuders, 

Wed. . 
J. v. d. linnt , 
('. . 

. (lot 
43.800 . li . , 

» 43.213 

hilj. . al . 
 v. Vliet, 

A . v. Soest, 
J. Bonman, 

 Berghof, 
J. Veriueer, 
J. v. Vliet, 
A. .1. v. . 
G. de (i leren. 
C. . , 

. Versteegen, 
gegund. 

 30 i 
en baggcrwerk 

l i , 
, 

l.lselsteiu, 
, 
, 

Woerden, 
, 

, 
Naaldwijk , 

, 

ƒ' 3.Ï03 
ii 3000 
 2900 

ii 2876 
» 2800 

2(I 5 

den architect u Croix; ingek. 5 bilj. , als: 
 t ( ' , /'
, ,, Alkmaar , ,, .60O 

 Peijra. 
5 . r  lirm a Wed. 

, 
het bouwen van .1. n di-
ender  beheer  van ! P. . Sierre 

idem 
idem 
idem 

16.460 
16,651 

: .1. Tesselaar. 
 N. v. o. Voort, 
J. J. Tesselaar, 
 gegund v ' /'  15.551. 
 Amsterdam. 30 : het bouwen van drie 
 woonhuizen „ p de Niemve-Achtergracht. ondei 

i>ü ; ' J' 1,',' '' "  ^'^dtccte n Jan Springer  en 
23 "  (heftesteding);  ingek™,,-,,

te Bennibroek, 
'i Vogelenzang. 
» , 

, 
* idem 
» , 
 Wogiaim, 

» , 
» idem 

» idem 
, 

'i , 
 idem W. , 

g 
2o. het maken van ecu braiulspuithuis 'éii*b, 

waarplaats voor  gevangenen: ingek.  bilj. , al 

ƒ 5440 
» 5200 
 5058 
 4989 
 4866 
 4794 

» 4765 
» 4694 
» 4567 

» 4499 
 4480 
 4430 

» 4395 
4788 

2273

lo. het verrichten van graaf-
 het bovendeel der  Nieuwe. 

, gedeeltelijk door  middel van , 
stoomhaggerviiartuigeii. met de bediening dier 
vaartuigen tijdens de uitv ing van bet werk-
mgek. 2 hilj . als: 
A.  v. Wijngaarden Uz., te Sliedrecht, ƒ 55.600 

"  1 1 ' » idem » 51,W0 

. liepkn. 

. r ft  Zn.. 
.1. . 
C. ,1. s .1,-., 
P.  v. Work una, 

. Bremer, 
G. &  (i. Verweii, 
A. Aalilei-s, 
G. J. Geveke ft Co., 

i'o. het maken van eene hi rghaven, d 
Saws, 30 : 

! wiit '  der  aard,. 

ƒ 39.475 
» 34.895 
 34.800 

» 34.567 
 33,450 

» 32,990 
 32.700 

i) 32,360 
' 31.777 

ƒ 148.000 
> 145.0011 

128,400 

121.839 

van den nieuwen d aan den -
llolliiuil . het verdedigen van het afgegraven duin, 
met liijhelioorende werken; ingek. 6 bilj. , al 
('. i . (iiesendani. 

. A. v. llaaften Sliedrecht, 
A. Volker , Sliedrecht en P. A. 

. (ioricheiu. 
G. Goedhart. , 
C. . Nieiiwer.unstol en J 

, Vel/.en. 
C. v. d. Plas, d en

Voorileiulag Az.. Uordrecht. 
3o. het houwen van ecu ijzeren di-aaibrug. het 

verruimen van den n aan weers-
zijden van die brug. en het iiiakeu van liijlie -
hooronilc werken, under  de geliieente Jutfaas; 
ingek. 8 hilj. , als: 
P. Alidriessen. , 
A. . idem 

. k . Vreeswijk, 
l'h . Verbruggen, Waddinksveen 

. Volker. . 

. g Az... idem 
G. J. v. . . en F. S. 

. , 
J. de . Arnhem, -

4u. de iiithreiilin g van het departement van 
koloniën, te 's ; ingek. 8 hilj. , al 
W. F. . v. d. Grijji , . 
Ton, X: v. n , idem 
Th. J. , idem 
F. P. de , idem 
W. P. Teeliwisse. idem 
J. 11. Arends. idem 
A. , idem 
W . G. , Wassenaar, 

5o. de vernieuwing van een gedeelte ,..„  ,.<-,. 
rijsstortehed in den n overlaat: 
ingek.  hilj. , als: 
J. Veltman Jz.. te , ƒ 4069 
A. de , » Baardwijk , » 3810 

 het maken van grondwerken te , 
het voltooien van den afri t zuidwaarts van de 
brug over  den , het ophoogen van een ge-
deelte van het emplacement , en liet 
maken van vei-schillendo bijkomende werken, 
tusschen Amersfoort en ; ingekomen 9 
hilj , als: 

. Volker. , ƒ 307.000 
J . de . Arnhem,  295,000 

lo. het horstel en de vernieu-
kram-, rijs - en steenglooiiii"-

-
tei lei-seke: minste ins<-hr. was J. ;-ijds, te 
s-llei-rarenilskerke, voor  ƒ 11.200. 

2o. het éénjarig onderhoud dér  sluizen 
louwen, bootrn enz.; minste inschr. was 
 hunkers, te , voor  ƒ 2498 

 " r" ln'*» r< *0 : de vernieuwin- en het 

» l-,5,800  'n steenglonimgwerken aan de waterkeering van 
iet waterschap; mgek. 14 bilj. . al 

. 

. v.d. Vasse, te , j' 1448 

. van , » ,  1432 
1-'. , » Vogelenzang,  1420 
S. B. Pevra, » llaarleui, » 1260 
.1. liruiju . ,  1145 
W. , li Beiuii-broek, » 1128 
P. . Sierre,  idem  1083 

g  1053 
e beslissing over  de gunning zal plaatsheb-

ben in de raadsvergadering van 0 Juni a. s. 
.iiiillim < 11, 31 : herbestcding van het 

2e perc. van den keiweg in de gemeenten Strij p 
en Ze-elst: ingek. 5 hilj. ; minste insehr. waren 

. van Gaal, te (ïeldrop en J. , te 
lluilel , voor  ƒ44,700. 

. 31 : het dempen van een ge-
deelte sloot en het maken van een riool met 
bestratingen in de ; ingek. 
9 bilj. . als: 

A. Siegers, 
\ \ van Schijndel, 

ƒ 1775 

. J. Sarlet. 

ƒ 117.000 
» 116.000 
 115.000 
 110,000 

» 101,360 
> 101,100 

 98,433 
92,423 

ƒ 23,990 
» 23,646 
» 23.540 
)i 22,971 
» 22,749 
 22.222 
 22.090 

» 20.375 
van het 

F. Vijverberg, 
C , 
J. den Boer, 
. .. , 

P. Verburgh, 
G. , 
G. . Bolier, 

. v. d. Berge 
. de , 

J. van Strien, 
J- de e Jz. 
C. Bolier, 
A. v. Poporing 

. v. Poperitur, 

te 13,500 
12.985 
12.950 

12,250 
12.260 
12,245 
12.239 
12,200 

Sirjansland, 
 St.-Auualauil 

1» Sehoondijke, 
li Breskens, 
» kolijnsplaat, 
 Selierpeuisse, 
 Sliedrecht, 

, 
 Stavenisse, 

» Zierikzec, 
 ilriiinisse, 

a idem 
11 idem 
 idem 

: lo. het verdiepen van 
uiige gedeelten van het Noordhollaiidsrh ka-

naal, iu 2 pare en iu massa; minste insehr. 
voor  perc. 1 was A. G. , te , voor 
ƒ 22.340; voor  perc. 2 waren steen biljetten in-
gekomen. Voor  de massa was het minst inge-
schreven door  W. Goedkoop , te Amsterdam, 
voor  ƒ 39.900. 

t 31 : de levering aan de artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen van: 

lo. 84 . gegoten rond stuufkoper; 
minste inschr. was G. J . , te , 
a ƒ 87.49 per  100 ; 

2o. 85.000 . tin in blokken; minste inschr. 
waren . .1. Eiithoren &  Zn., t é Vllage, a ƒ1.25 
per . 

 31 : het maken van eene 
nieuwe hoeve, ten behoeve van den landbouwer 

. ; ingek. 4 bilj. , als: 
A. smolders, te , ƒ 4989.53 
F. Verhoeven, » idem  4983 
J. Zeebregts, » idem » 4953 
C. Vingerhoéds,  idem » 4847 

Edam, 31 : het herzetten van p. 1300 
kt*  steenglooiing, het verzwaren van den zeedijk 
ter  lengte van 25 . en eenige herstellingen in 
den Zuidnolder; ingek. 0 bilj. , als: 

< 1395 
 1387 

. 1359 
 1299 

1 1247 
1244.96 
1100 

( 
(1. B 
Wed. A. s Jz. 
J. B. , 

. , 
W. & . , 
Gebr. Schornagel, 

Zeg und. 
g li 1540 

 31 : het maken van een 
.„  , schutsluis in de Zijlroede, niet hijbehoorende 

12.900 werken: ingek. 4 hilj. , als: 
12,500 W. de Jong, Groningen, 
12490 J. N. , idem 
12,400 A. v. d. , Berlikum en a 
12.360 , 
12.300 Th. , Aineide en C. Sterk, 

ƒ 80,800 
,840 

i) ,000 

lleiike-lom 
g , „ 

voorloopig gegund aan den laagsten inschrijvei 
 1 Juin : het nrichten van het gemeen 

» 74,844 
ƒ 71,900 

- — , . ». . ,„  . , « i , „ , u i i i e n van net gemeen 
tegebouw op den holte-Vijverberg tot gemeente 
museum; mgek. 6 bilj. , als: 

„  -„Soiisbeok, te , J. J. v. Sonsl 

 1'.  eeiiwissen, 
A. C. Paardenkooper, 
W. F. , 
Th. J. , 

idem 
idem 
idem 

, 
's-llage, 

ƒ 35,39» 
» 30,800 
i> 26,340 
» 25,100 
» 24.400 
i> 23,750 

J  S

E
van G 9 JUN  1883. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 
het bouwen van eene school te Nes met -i lokalen; het doen van her-
stellingen aan de school te Wierum en te . 

 te 11'/» uren, door  het ministerie van waterstaat enz.. aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het veranderen van 2 gedeelten 
grintweg in straatweg, in den weg door  het Westland, onder  de ge-
meenten n en Naaldwijk , behoorende tot dc e wegen 
in . g ƒ 19,400; So, het uitdiepen van 2 gedeelten 
van den , boven en beneden dc t ree htsche brug. 

g ƒ 2070. 
 te 12 uren, door  hurg. en weth.; het sloopen en ver-

voeren van de houten loods (tijdelij k schoolgebouw) op bet -

f fafal*  cn het wederoprichten van dit gebouw op de gedempte , 
nl. bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

( . r o i i i ngen , te 12% oren, door  burg. en weth.: het leveren en 
leggen van gegoten-ijzeren s[ioelbuizen met afsluiters en van gegoten-
ijzeren burries met deksels. 

 te 2 uren, door  A. k ft Zonen, iu het café-Panorama, 
: het verbouwen van perceel no. 75, op de -

gracht, aldaar. . bij  den architect J. \V. . 
 te 4 uren, door  burg. en weth. van Westdongeradeel: 

de herstellingen en vernieuwingen aan de school te ; het bou-
wen van eene school te u met 3 lokalen en te a ure met 
1 lokaal. . bij  den gemeentearchitect. 

 te 10 uren, aan het bureau r n den sectieingenieur  der 
Staatsspoorwegen, Jhr. : lo. het verrichten van herstellingen en 
vernieuwingen aan de remming werken, brugdekken, gebouwen, afslui-
tingen enz., gelegen in den spoorweg a en Zwaluwe— 

, in 2 perceelen; 2o. het verrichten van voiïwerken aan ge-
bouwen en kunstwerken langs den spoorweg , in 2 
perceelen. . bij  den sectieingenieur  voornoemd. 

 te 11 uren, in de kazerne : het doen van voor-
zieningen aan de schutsluis in de Naardermeervaart bij , tot 
verbetering van de inundatiemiddelen benoorden de . g 
ƒ 1200. Biljetten inzenden 11 Juni, vóór  .*! uren, op het bureau van 
den eerstaanw. ingenieur. 

, te  uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, in het hotel 
e : het verbeteren en uitbreiden van de ka/.erne aan het 

Waaltje, het inrichten der  hulpkazen»; tot woningen voor  gehuwden, 
magazijnen enz., en het verbeteren van het hospitaal te . g 
ƒ 67.SOO. Bilj . inzenden 11 Juni, vóór  ',i  uren. op het bureau der  genie 
te Nieuwediep. ) 

 te 12 uren, door  het . . parochiaal kerk best. van den 
. , in het Vincentiuslnkaal s het bouwen van eene kerk met 

toren, sacristie, bijgeliouw enz. . bij  den architect  J. , te 
. 

lieer! ruidenbrr g , te 12 uren. in het hotel-Oommers: het herstellen 
van i'ijs|lakwerken langs de buitenhaven te Geertruidenberg. . by 
den eerstaanwezend ingenieur  te 's-liosch. Biljetten inzenden 11 Juin, 
vóór 3 uren, op het bureau dei- genie te (ieertruidenberg. 

n o|i-/ooiu. tc 12 uren, iu e : het vernieuwen van 
kozijnen met glasramen in kazernegebouwen te lïVrgon-op-Zoorn, be-
nevens het vernieuwen van vloeren, kozijnen met glasramen, het maken 
van eene bergplaats en verlietoron van eene badkamer in bet hospitaal, 
aldaar. g ƒ 4250. Biljetten inzenden 11 Juni, vóór  :i uren, op 
het bureau van den opzichter  van fortificatiën , aldaar. 

Ctrecht . door  de directie van den Nederl. : het maken 
van eene goederenloods cn het doen van aanhoorige werken op de 

, nabij  dc oostelijke brug over  de binnenhaven, te Amster-
dam. 

 namens den raad van beheer  der  's-Graveiihaagsehe 
Passagemaatschappij  : het ontgraven van de terreinen tusschen Buitenhof 
en Achterom en het wegvoeren van de uitkomende materialen. . 
bij  den architect . Wesstra Jr.. , aldaar. 

 te 10 uren. door  burg. en weth. van Valburg, hij . 
Nuii : het verbouwen der  openbare schonl te Onsterlmut (bij  Nijmegen) 
en net leveren en stellen van schoolmen beien. Aanw. te 8 uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de n 
op de Boven-, Beneden- en . niet het éénjarig onder-
houd dier  werken, in 4 perceelen. g resp, : ƒ 20.970, ƒ 16.450, 
/'31,500, ƒ 26,400; 2o. het verrichten van eenige werken tot normali-
sering van de Waal ouder n eu Zuilicliem. tusschen de 

n 84 en 86 der  herziene rivierkaart . g ƒ 34.150. 
 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz.: het 

verdiepen van het grootse heep vaartwater  aan het lioveneind van het 
Scheur, tegenover  dc Vergulde . met eenig rijswerk  tot vorming 
van losplaats. g ƒ 214.500. 

 te l l ' / i uren. door  den directeur  en commandant 
der  marine: eenige werkzaamheden aan gebouwen cn inrichtingen van 
het etablissement te . 

. te 12 uren, ten kantore van den secretaris-penningmeester 
der  commissie voor  gemeeno belangen dei- hoogheemiiuidschaprien e 
Alblasserwaard met Arkel heneden de Zouwe en e : 
het vervoeren met s|«>orwagens, getrokken door  stoomkracht, van 25,000 

: i kleigrond, uit 2 perceelen land, aan de binnenzijde van den Zuider 
k nabij  dc p onder m naar  de krui n van 

dien dijk , tusschen die stoep en den (iaddaui. 
, te 3 uren, door  het polderbest. van Oost-en- Westdonge-

radeel, in bet : de herstellingen aan- en het onderhoud 
van verschillende polderwerken, in 2 jierceelen. Bilj . inzenden 12 Juni, 
vóór 's avonds 8 uren, hij  den voorzitter  van het best. te . 

 bij . . Andreae: het afbreken en wederopbouwen der 
schuur  en hijbehoorende werken, in gebruik bij t . u ins tra, te 

. 

 te 10 uren, in het café du n d'or: het verbouwen 
van een pand aan de Nieuwe n Z.Z., no. 128, aldaar. . bij  den 
architect W. ('. Coepijn. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het herstellen en verbeteren van 
hoofden op het noordei-strand en het voortzetten der  voorziening van 
den onderzeese hen oever  langs het zuiderstraud van Vlieland, liarnin g 
f 45,350. 

 te 11 uren, in de kazerne : lo. het herstellen 
van bruggen te Naarden. g ƒ 2400; 2o. het vernieuwen van 

| britsen en vloeren in de kazernen te Naarden. g /'  2400. Bilj . 
 inzenden 13 Juni,  3 uren, op het bureau van den eerstaanwezend 

ingenieur. 
 te 11 uren, in bet gemeentehuis: het herstel, de 

vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs - en sUwnglooiingwerken aan de waterkeering van den calamiteusen 
Oost beveland polder. Aanw. 11 Juni, van °J—11 uren. 

, te 4 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
openbare school in de gemeente. . bij  den architect A. Vermaes, te 
Sliedrecht. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: lo. het maken van werken tot 
voortzetting der  verdediging van den oever  vóór Neuzen. g 
/ 79.300; 2o. het leveren en storten van steen tot voortzetting der 
oever  verdedig ing voor  Neuzen. g ƒ 6074.25. 

. te 10 uren, op het bureau der  genie: het doen van ver-
schillende voorzieningen aan het aardewerk en gebouwen van het fort 
ajtn den (Jppelschedijk. Biljetten inzenden 14 Juni, vóór 3 uren, op 
genoemd bureau. 

 te 11 uren, in het café-Borgerding, Xoordeinde: het ver-
bouwen van het l in het Noordeinde no. 30. . bij  den architect 
W. F. van der , t 4'1, aldaar. 

Vin-h l , door  burg. en weth.: het volgens bestek en teekening bou-
wen van een schoollokaal met 3 afdeelingen, onder  wij  zei"s won ing, school-
ameuhleinent en bijlevering van alle materialen. 

' s  te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vervangen van een gedeelte 
grin t baan door  klinkerbcstratin g te , op 's n weg 
Arnhem—Nijmegen. g /'  6440. 

 , te 12 uren, op het bureau der  genie: lo. bet herstellen 
van vloeren en glasramen in kazeruegebouwen te ; 2o. het 
maken van eene keuken en privaat iu de Bnisselscho barakken, aldaar; 
3o. het herstellen van daken op militair e geitouwen, aldaar. . bij 
den hoofdopzichter  van fortificatiën , aldaar. Biljetten inzenden 14 Juni. 
vóór 3 uren, op genoemd bureau. 

 te l uur, in het gemeentehuis: het hei-stel, de ver-
nieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs - en steenglooiing werken aan de waterkeering van dei: calamiteusen 
Suzannapolder. Aanw. 11 Juni. van 11—1 uur. 

, te 4 uren, door  gecommitteerden der r 
Vaarten, bij  Atze van : lo. bet slatten van een gedeelte der , 
lang 1320 : 2o. het baggeren van een geul langs dc , lang 600 

. . bij  den architect . . te . 

 te 10 uren. bij  Jan Francies Adriaansens: het ver-
hoogen en onder-proliel-brengen van dc dijkskrui n en het aanbrengen 
van een buitenberm over eene lengte van 277 ; het vervangen van 
oud rijslxtslag door  steenglooiing, over  eene lengte van J33 ; het 
onder eene lentehelliiig van 20 op 1 brengen van den opril op den 
binnenberin van den /eedijk. tusschen de diikpalen 62 eu 63; het aan-
brengen op den hinnonhcrii i van den zeedijk van 360 , zandkist, eu 
verhoogen van 320 . idem: het maken van: 1758 1 glooiing van 
zuilenbazalt. dik 30 op 15 . Waalpuin. i384 - glooiing van gesor-
teerde e steen op Waalpuin, 150 - glooiing van voorbanden 
Vilvoordsche steen op Waalpuin; het leveren en verwerken van 5905 
stuks gecreosnteerde perkoeiipaleti: het geheel vernieuwen el'  leggen 
van 20li0 a wintermat. 800 - zomermat en 750 ' rijsbeslag met 
staakrijen; liet opzamelen, vervlettcn en in de rijshiridileii  verwerken 
van 150 scbeepstons oude Vilvoordsche steen, alles (en behoeve van het 
calauiiteusc watei-schap Wal/.04irden. 

. te 1 uur. door  burg. en weth.: bet bouwen vaneen 
schoolgebouw voor  288 leerlingen, aan den Zuiddijk . aldaar. . bij 
den gemeentearchitect . P. Stuivinga. aldaar. 

Zwolle, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het rioleeren vaneen 
gedeelte der . Aanw. 14 Juni. te 2 uren. 

 te 3 uren, iu de Nieuwe Stadsherberg: het bouwen van 
een nieuwen gevel voor  het huis van P. Oorsprong in de . 
aldaar. l bij  den architect S. J . Trooster  li.ll / Aanw. 11 Juni. 
te 3 uren. 

. te 3 uren, door  burg. en weth.. bij  Wed. , tic Jonge: 
het bouwen van cene nieuwe school te Termunten. en het verbouwen 

i 
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en vergrooten der  school te Wagenborgen, met de levering der  mate-
rialen, in 2 perceelen. Aanw.: te Wagenborgen 13 Juni, te Tcrmunten 
1(1 Juni, beiden te 10 uren. 

 te 4 uren, door  burg. en weth.: het bonwen eener  openbare 
lagere school met onderwijzers woning. . bij  den bouwkundige C. 
van , te Grave. Aanw. te 1 uur. 

 . te 9 uren, door  het best. van het waterschap , 
bij  C. Broekhuijse: het leveren van 560 3 grove grint , in 3pei-eeelen. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: het verrichten van timmer-, schilder-, smee-eu andere werken 
aan de marinierskazcrno te Amsterdam. 

< r ih i i . i to 12 uren. door  hurg. en weth.: het maken van deu 
steenen bovenbouw van dc brug over  den Amstel. tusschen de Amstel-
straten, en bijbehooreude werken, lui . hij  deu stadsarchitect, raadhuis, 
kamer uo. 101. 

, te 3 uren, door  Antoon Peinzen, iu hot café e : 
het houwen van oen hoerenhuis, aldaar, lui. hij  den architect . 

. aldaar. Aanw. te 10 uren. 
. door  hurg. en weth.: de levering, plaatsing enz. 

van eene ijzeren brugleuning met metselwerk eu daarbijbehoorende 
materialen. 

 (bij  Gouda), door  Wed. P. van Zijll : het sloopen dei- thans 
bestaande woning, en het wederopbouwen van een nieuw woonhuis, 
koffiekamer en biljartzaal , enz. Aanw. 10 Juni. te 11 uren. 

. te 10 uren, aan den Arendstuin: het verbeteren 
van het hospitia! te . g ,6000. Bilj . inzenden 18 
Juni, vóór 3 uren. bij  den opzichter  van fortificatiën , te . 

 te 10 uren, door  het best. der  waterkeering van het 
calamiteiiso waterschap Staven isse, in het gemeentehuis: het her-stel. 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l "84, van de aaide-, rijs -
en steeiiglooiingwerken aan de waterkeering van het waterschap. Aanw. 
13 en 16 Juni, vau 10— l uur, bijeen te komen iu het logement vanJ. 

, te Stavonisse. 
 te 12 uren. door  burg. en weth., ten raadhuize 

aan den Amsteldijk : het dempen en rioleeren van een gedeelte sloot, 
achter  de . . aan het bureau der  gemeentewerken, 
Overtoom 263, Nieuweramstel. 

 te 12 uren. door  dijkgraaf en heemraden van het Ambacht 
van Westfriesland, genaamd Geostmerainbacht. in het logement Noord-
holland: lo. het gewone onderhoud van den Veenhuizerdijk met aan-
hoorighedon, alsmede het henarden van een gedeelte van dezen dijk , 
ter  lengte van ongeveer  280 , Aanw. 15 Juni, te 10 uren, te beginnen 
aan de Veenhuize' brug ; 2o. het gewone onderhoud der  West friese, ie 
dijkwerken met de levering van alle benoodigde materialen en ar bei ds-
loonen. . bij  den opzichter  A. Fray, te . Aanw. 16 Juni, 
te 10 uren, te beginnen hij  de Zes-Wielen, te Alkmaar . 

 te 1 uur. door  de lirm a J. Uphof, in e e 
: het bouwen van  woonhuizen, gelegen te Ouderainstel aan 

den Omval, nabij  Amsterdam, lid. hij  den ontwerper  G. A. Ebbers, 
Beulingstraat 11, te Amsterdam. 

Woerden, te 1 uur, in de infirmerie : het bouwen van een wacht-
huis en eonducteurswoning bij  de wagen loodsen, aldaar. . inzenden 
18 Juni. voor  3 uren. op het mireau der  genie te Utrecht. 

 . te  uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraal bureau: het ophoogen van een gedeelte sjioor-
weg tusschen e en Almeloo. Aanw. 11 Juni. te 10 uren. 

, 's avonds 8 uren. in e Beurs: het bouwen van een 
pakhuis aan den lleere-Uinnenshigel. op de perceelen kadastraal bekend 

 1815 en 1816. . bij  den architect J.P. . Aanw. 13 Juni, te 10 uren. 
 door  den eerstaanwezend ingenieur: lo. het maken 

van een gebouw tot huisvesting van den bewaker  en van werklieden 
bij  de torpedomagazijnen te . g ƒ 4750; 2o. het maken 
van eene badplaats voor  het garnizoen te r  en de wacht van het 
fort Erfprins , aldaar. g ƒ 3750. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verdiepen van het grootscheepvaartwater  in den boventnond van het 
Scheur, bovenwaarts en tegenover  de Punt van , met eenig 
rijswerk tot vorming van de losplaatsen. Aanw. 13 Juni, te 12 uren. 

g ƒ 243,000. 
 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat: de uit-

voering van eenige werken tot normaliseering van den Nederrijn , inde 
gemeenten Arnhem en , tusschen de kilometerraaien 23 en 24 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 13 Juni. g J 66,500. 

 te 12 uren, door  hurg. en weth. van Ooststellingwerf: 
het vertimmeren van de onderwijzerswoning te Oosterwolde. 

 te 1 uur, door  het best. der  vereeniging «Sociëteit e 
, in het gemeentehuis: het bouwen van een hotel met 

sociëteitszaal, koflie- en reslauratiekamer, woning  den kastelein 
enz., benevens stal met koetshuis, op een vri j  terrein in de gemeente 

i sen. | nl. bij  den architect C. Pothoven, te e Bilt . Aanw. 14 
Juni, te 11 uren. 

, te 2 uren. aan het bureau van den sectieingenieur  dei-
Staatsspoor wegen . J. van : het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
werken, niet uizondering der  wissels en sporen, behoorende tot de 
lijnen , Zutfen—Gronau en Almeloo—Salzhergen, in 
18 perceelen. lid . hij  genoemden ingenieur  en hij  de opzichters te 
Velp, Zutfen, c hom, , Almeloo en Benthcim. 

tintt e nl am. te 3 uren, in het koffiehuis e e : het 
bijhouwen aan tie bestaande stoomdrukkerij  van  Nieuws van den 

"  te Amsterdam, van een gebouw, ingericht tot expeditie, drukkerij , 
stereotypie enz., benevens het maken van eenige veranderingen in de 
bestaande drukkeri j  en perceel N.-Z, Voorburgwal  225, voor  de 
heeren n &  llübner . . bij  den ing.-architect A. . van Gendt. 

 te kantore van de : de 
werken, vervat in bestek no. 13 en no. 14, als: het maken enz. der 
trambaan tusschen Gouda en Oudewater, en van diverse overbruggingen 
voor  die lijn . Aanw. 15 Juni. 

 ter  secretarie: de verbouwing der  school, aldaar. 
Aanw. 16 Juni, te 11 uren. 

 u-te , door  het gemeentebest.: de levering van 150 last 
goede klopkeien, franco op den wal te Oostwold. 

, te 11 uren, door  burg. en weth. van Eede: het bouwen 
eener  nieuwe onderwijzei-swoning. Aanw. te 9 uren. 

 te 1 uur. op het raadhuis: de levering van 25 a 30,000 
. Engelsche- en 5000 . e gaskolen, ten behoeve der  ge-

meen tegasfahriek. 

 te 10 uren, door  Gedeputeerde Staten: het maken van 
eene loopbrug aan den veerdam te . Aanw. 16 en 19 Juni. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de brug over  de 
Nettolhorsterlaak, bij , iu den n weg Zutfen— 

. Aanw. 14 en 16 Juni. g j 8235. 
, te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het herstellen van het onderdek en 
het vernieuwen van het bovendek der  eerste doorlaathrug inden -
grooten weg Arnhem—Nijmegen. Aanw. 14 en 16Juni. g ƒ3060. 

. te 1 uur, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
doer  vau herstellingen aan- en het onderhouden, ged. '83, '84, '85 en 
8fi, van het r  te Tiel, Aanw. 15 Juni, te 1 uur. g 
/' 6500. 

 te 1 uur, bij  C. Elenbaas: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, rijs - en 
stoenglooiingwerkon aan de waterkeering van het calamiteuse water-
schap Seherponisse. Aanw. 15 en 18 Juni. van 9—12 uren, te beginnen 
hij  de dijkwachterswoiung. 

 iu het gemeentehuis: het amoveeren van eene oude en 
het houwen van eene nieuwe school iu de , aldaar. Aanw. 
11 Juni, te 11 uren. 

, te 1 uur, hij . de Nachtegaal: de levering van 300 . 
grove machine , ten dienste van de beide stoomgemalen 
in den polder t Oudeland van Strijen, te leveren voor  15 Aug. 

 door  hurg. en weth.: het bouwen van eene school voor 
240 leerlingen met ovei-dekte speelplaats, ameublement en verder  bij -
behooren, aldaar. . bij  deu architect . Wesstra Jr., te . 
Aanw. te 10 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. de 
uitvoering van hei-stellingen en vernieuwingen aan de n 
op het Pannerdensch kanaal, den Xederrij n en de , met hetonder-
houd van 1 Juli '83—30 Juni '84. in 4 perceelen. Aanw. 20 Juni. g 
i-esp.: ƒ 10,000. ƒ 5000, /'  20.000, f 28.500 ; 2o. de verbouw der  stal-
gt. bouwen van het Valkenhuis te e tot bureau's en magazijnen 
ten dienste van het departement van Financiën. Aanw. 20 Juni, g 
j 28,950. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk iu het Zwarte water, tusschen den mond 
der  Vecht ea . Aanw. 20 Juni. g ƒ 0.45 per 3 . 

. te 11 uren. door  het dijkshest. van den polder  Nieuw-
Noordheveland, in het gemeentehuis: het leveren en plaatsen van 8 
rijsziiikstukken , benevens het storten op- en langs de zijden dezer  3 
zinkstukken. . bij  den waterbouwkundig-ambtenaar  des polders, te 

. 
 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 

der  Staatsspoorwegen: het maken van gehouwen en verdere werken, 
benevens het leggen van S >ren en wissels, tot uitbreidin g van het 
station Zwolle. Aanw. 19 en 20 Juni, te 11 uren. g ƒ 175,000. 

 te 1 uur, door  het ministerie van binnen), zaken: de levering 
van 130,000 . maehinekolen; 2o. 8000 . schaalkolen, of zooveel 
meer  of minder  als zal blijken benoodigd te zijn, ten behoeve van de 
Algemeene ' 

 te 12 uren, door  de Gelderseh-0verijselsehe l -
spoorwegmaatsehappij, in de Sociëteit: lo. Bestek no. 15, grond- en 
kunstwerken ten behoove van de gedeelten locaalspoorweg. van de grens 
tusschen de provinciën Gelderland en Overijsel af tot aan de stations 
Enschede en o der  Staatsspoorwegen. e 23.6 ; 2o. 
Bestek no. 16, gebouwen en inrichtingen op de halte Boekeloo; 8o. Bestek 
no. 17, gebouwen en inrichtingen op het station . Bilj . 
inzenden uiterlij k te 11 uren, aan het bureau der  maatschappij  te 
Winterswijk . 

 te 11 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het verrichten van werken tot verbetering van de s in de gemeente 
Grevenbicht , tusschen de kilometerraaien 42 en 43. Aanw. 
27 Juni. g ƒ 23,500; 2o. het wegruimen van een in de , 
onder , gezonken vaartuig. Aanw. 27 Juni. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der  Staatss|-oorwegen: lo. het maken van gehouwen en eenige 
andere werken op de stations Puruierend,  wad ijk en Oosthuizen, en 
van 2 wachterwoningen te Purnierend. ten behoeve van den s|>oorweg 
Zaandam- . Aanw. 26 en 27 Juni. te 11 uren. g /'380.000; 
2o. het hei-stellen van grond- en rivierwerken nabij  de brug over  den 

n bij u en het onderhouden van de werken voor  den onder-
houw der  brug, gemaakt volgens bestek no. 726. Aanw.  Juni, te 
11 uren. g ƒ 6900. 

 te 11 ui-en, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het voortzetten der  verbetering van 
de haven op Terschelling. Aanw. 28 Juni. g J' 3575. 

 te lO  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van een ijzeren 
onderbouw voor  de Aarlenkstelschebrug over  de Zuid-Willemsvaart , 
onder  de gemeente . Aanw. 30 Juni. g ƒ 9000. 
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 26 : lo. het verbouwen van de 

school te Oenkerk; gegund aan A. S. Visser, te 
Tietjerk , voor  f 586; 

üo. idem idem, te Oudkerk, aan . A. de Jong, 
te Oenkerk, voor  ƒ 1161; 

3o. idem idem, te Giekerk, aan S.  Sikma, 
te Oenkerk, voor  ƒ 1420. 

 31 : lo. het bouwen eener 
school met overdekte speelplaats, in het dorp 
Gmnsfeld; ingek. 4 bilj. . als: 

, te , ƒ 10,867 
, » , i> 10,232 

, » Sittard, .. 8,999 
llbachs, > Nieuwstad, » 8,988 

2o. het aanleggen van een kiezelweg van het 
dorp Gronsfeld naar  de grens der  gemeente St.-
Geertruid; ingek. 5 bilj. , als: 

, te Sittard, ƒ 7S55 
, » ,  6583 

Ubachs, i Nieuwstad. » 6200 
Straetinan, » , » 5880 

, i llanti n St.-Siinon , » 5318 
, 31 : onder  beheer  van de 

architecten . & . , het bouwen eener 
heerenbehuizing op een terrein, gelegen aan 
den Uhbo-Emmiussiiigcl te Groningen; ingek. 8 
bilj. , als tc Groningen, 

i) idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
* idem 
 idem 

ƒ 8700 
» 8410 
 8200 

» 7679 
 7647 

» 7550 
 6974 

» 6957 

35 12" 

, 42 16 

. 23'/, 

29 

,., ...... 
_ Olucnburger, 
J. Poelman, 

. , 

. S. , 
T. Y. Jelsma, 
E. Berkenbosch, 

. , 
J. , 
gegund. 

Venloo, 1 Juni, lo het verrichten van verf-
werken aan de gebouwen en kunstwerken langs 
de lij n : 

lo. Verfwerk, inschrijvingen per 1 . 
Buitenwerk Binnenwerk 
1 2 3 1 2 8 

maal maal ml. maal maal maal 
le perc. . 

E. F. Aerts, 
, 13 24 

. , 
, 15 30'/,, 

2e peic. r 
. . 

, 14 24 
E. F. Aerts, 

, 14'/, 27 
Se |ierc. . 
. Pollen, Venloo, 9 18 

Gebr. e Quinze, 
idem 12 22 
4e |ierc. . 

Breijers, , 13 21',, 40 12 
Nelissen, idem 14 22 45 12'/, 

5e jierc. . 
C. de , Eindhoven, 223/, 

2o. Bchangerswerk, inschrijvingen per . 
. P. J. v. , 5 
. Bonrs, idem 0.28 

J. Soree, idem 0.22 
J. . v. , Venloo, 0.20 voor  Venloo 

0.22 voor  buiten idem 
 2 Juni, bet bouwen van 23 wo-

ningen, voor  de commissie tot verbetering en 
ophouw van arbeiderswoningen, onder  beheer 
van den architect . van e ; ingek. 12 
bilj. , als 

 «o. het aanbrengen van eenige noodzakelijke 
 verbeteringen in net hospitaal; minste inschr. 

' was F. P. dc , voor  ƒ 2033. 
6o. het verplaatsen en wijzigen van een smidse 

en van een oven in de geschutgieterij; minste 
inschr. was F. P. de , voor  / 911. 

t ' i r r rh i . 2 Juni: lo. liet verrichten van ver-
nieuwingen en herstellingen aan eenige stede-
lijk e gebouwen; ingek. 3 bilj. , als: 
J. v. , te Utrecht, j 6400 
G. , » idem » 6349 

. Vermeer, » idem » 6076 
gegund. 

 bet leveren van 187,000 stuks getrokken 
Waalstraatklinkers; ingek. 2 bilj. , als: 

. Brn. v. Asbeck, Arnhem, ƒ 17.60 p. mill e 
G. . , ,  16.95 » » 

W i l n i i t rs i i i i i . 2 Juni: het uitvoeren van 
verschillende werken, tot verbetering van de 
school voor  openbaar  lager  onderwijs en de 
ondervvijzei-swoning in het dorp ; ingek. 
8 hilj. ; minste iuschr. was Jitze J. , te 

. voor  ƒ 1698; gegund. 
 2 Juni: het maken 

van een nieuwen uitwatcringsduiker  in den 
polderdijk : ingek. 2 bilj. , als: 

. v. , te . ƒ 2280 
. v. , * Nieuw-en-St.-Joosl.,» 2185 
ler.ene, 2 Juni: het houwen van een heeren-

huis met souterrain voor . . Poelman, onder 
beheer  van den architect . ; gegund aan 
T. de Jonge, voor  ƒ 4180. 

s l i c d r e e l i i , 2 Juni: het houwen van een 
boerenwoning met schuur  te Groot-Auimers, voor 
Abr Seret Vz.; ingek. 5 bilj. , als: 
C. Bakkers Cz., te Papendrecht, 

» Ainmerstol, 
 Nieuwpoort, 
 Streefkerk, 

» Groot-Auimers, 

/ 3833 
 3654 

» 3641 

A. Verhoog Jz., te , 
W. v. d. , > idem 
X. Bink Jr.,  idem 
gegund aan . Filippo . 

Nijmegen, 4 Juni: lo. het verbeteren der 
portierswoning bij  het hospitaal, aid. : minste 
inschr. was A. Beuning, tc Nijmegen, voor 

1860. 
2o. het herstellen van vloeren, glasramen en 

pleisterwerk, van de kazernegebouwen; minste 
inschr. was . W. van der  Waarden, te Nijmegen, 
voor  ƒ 3140. 

. 5 Juni: de gewone jaarlijksch e 
onderhouds- en vernieuwingswerken aan de 
zeewering en oeververdediging van den -

; minste inschr. was J. Jansen, te 
loet, voor  / 6999. 

keuzen. 5 Juni: hot herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud van de aarde-, kram-, rijs -
en steenglooiingwerken, en het maken vaa 
werken tot dijksverbetering van den Nieuwe-
Xeuzeupolder; minste inschr. was . Tholens, 
te , voor  / 28,699. 

. 6 Juni: het verbeteren en on-
derhouden der  waterkeerende werken van dea 
calainiteusen |iolder  Vliete; ingek. 6 bilj . als 
J. de e Jr., 

. Schner, 
. Breas, 

P. Verbuig, 
P. v. d. Berge, 
J. v. d. Band, 

: 
steenen, vloeren 

ƒ 2931 
"» 268» 
.i 2661 
. 2655 
 2633 
 2617 

ƒ 4553 
» 4100 
 3825 

» 3705 
» 3699 

34 15 24 34 

40 15i(, 26 37 

26 10 31 28 

81 12 23 33 

G. v. d. c 
J . Collée, 
J. . Briede. 
A . v. d. Wal 
gegund. 

 2 Juni: lo. bet afbreken van ver-
schillende lokalen; 2o. het maken van fabrieks-
gebouwen met stoomketelbeuietseling en stoom-
schoorsteen, in de Vesterstraat, onder  beheer 
van den architect W. F. van der ; inge-
komen 10 bilj. , als: 

. - i .:.i„ „  ƒ 83333 
» 30,918 
. 29.570 
> 29.424 
i> 28,290 
. 27,974 
n 27,819 
» 27,800 
» 27,777 

27,277 

, 24 
. 38 

40 

W. Schulkcs, 
Wed. f &  Zn., 
W. A. , 
J. Witteveen, 
Van der  Spoel &  Van 

Vorden, 
G. Beltman, 
G. , 
J. Pot Jz., 
E. v. d Woerd, 
A. J. , 
W. J. , 
Wed. P. v. Egmond, 
gegund. . 

, 2 Juni: 
vloeren en kelders 

te , 
» idem 
» idem 
» idem 

n idem 
» idem 
» idem 
» idem 
li idem 
» idem 
> idem 
 idem 

ƒ 33,798 
» 33.730 
r. 30,988 
 30,564 

» 30.300 
» 30,200 
» 30,060 
 29.668 

» 29,568 
» 28,625 
» 28.540 
» 28,418 

J. N. v. d. lïeiiden, te , 
J. J. . » idem 
W. F. , » , 
F. , * , 
G. Splinter, » idem 

. , » idem 
J. r  &  Van 't , » idem 
J de Vos, » idem 
C. G. v. Oerle, » idem 

. n den Bou-
ineester  &  A. P. Planjer, » idem 

gegund. 
A m e r s f o o r t . 4 Juni: lo. het maken van een 

bijbouw en het uitvoeren van eenige werken, 
tot wijziging en herstelling aan het gebouw 
der  hoogere burgerschool: ingek. 3 bilj. , als: 
J. G. v. d. Geest, tc Amersfoort, ƒ 6900 
J. C. v. Eijbergen, » idem » 6800 
W . v. d , » idem » 5460 

2o. het verrichten van verf- en behangers-
werk aan het telegraafkantoor; ingekomen 3 
bilj. , als: 
A. v. . te Amersfoort, / 184 
J. , » idem  122 
Ph. Smit,  idem > 107 

8o. het uitdiepen van de haven en binnen-
grachten: ingek. 1 bilj . van: 
T . W. Bónte. te Amersfoort, / 2825 
gegund aan de minste inschrijvers. 

Am.terd.n l , 4 Juni: Bestek no. 310, het 
ophoogen van een gedeelte laaggelegen terrein 
aan de werkplaats der . -
maatschappij, te ; ingek. 8 bilj. , als: 

ƒ 16B4 
» 1550 
ii 1540 
 1150 

P. , 
C. Bos, 

. , 
Joh. v. d. Bunt, 
Bos, 
J. v. d. Berg, 

, 
Jb. Schreiiders, 

bet maken van houten 
de kazernen; minste 

vioeren eu neiu.-i.-. ...  j  r.-nn 
inschr. was F. P. de , te s-llage, voor  j 4500. 

2o. het vernieuwen van bestratingen, glas-
ramen en deuren in de militair e gebouwen; 
minste inschr. was J. . , te s-llage, 
voor  ƒ 4060. , „  . . . 

So. het vernieuwen der  zolderbalken, plalmds, 
stalvloeren en bestratingen der  Alexanderkazerne; 
minste inschr. was F. P. de , voor  ./ 4498. 

te Utrecht, / 28.887 
» , » 25,900 
» Uithoorn, » 17,100 
i> , » 14,998 

» 14,743 
n Amcrsfixirt , » 13.960 
» k a/Z.. » 12,860 

cia, ii , » 11,111 
 4 Juni: de verbouwing van het 

kerkgebouw der Chr. Gereformeerde gemeente: 
ingek. 3 bilj. , als: 
G. . te Beilen, / 2379 
A. Padding, » idem > 2190.76 
J. Schotteineijer, » , i 2180 
gegund. 

 4 Juni: de verbouwing van bet 
perceel n no. 14, ouder  beheer  van den 
architect W. t'. ; ingek. 7 bilj. , als: 
G. Splinter, te , f 4186 
.1. r  &  A. v. , » idem » 4117 

. v. Borselen,  idem » 3894 
| . Fillipii o ,  idem  3879.55 

te Staveinsse, 
» , 
» idem 
 idem 
. idem 
 Wissekerke, 

lo. het vernieuwen van schoor-
en dakramen in de militair e 

gebouwen, aldaar; minste inschr. was . J. 
, te , voor  / 8158. 

2o. het herstellen van bestratingen, jiotbuizen, 
luiken enz.; minste iuschr. was J. T. -
burg, te , voor  ƒ 4983. 

 5 Juni: liet verhoogen en ver-
zwaren van kwelkaden in den dorpspolder 
Bruten van het polderdistrict l m 
'83: minste inschrijver  was C. ran , te 

, voor  ƒ 3070. 
 6 Juni: het veranderen van 2 

bruggen in den lagen k en het leggen 
van 76 . straat; ingek. 4 bilj. . als: 
P. v. d. , te Zoeterwoude, 
P. dc tir.iair . » , 
J. Vellekoop, » Zoeterwoude, 

. Splinter, » , 
geguud. 

A m s t e r d a m. 6 Juni: het bouwen van een 
nieuwe boerderij  met stalling, voor . J. W. 

s van , tc ; 
minste inschr. was Pijlman, te , 
voor  f 8280. 

. 6 Juni: het vervangen door  2 
gemetselde gewelfbruggen van de houten brug-
gen over  de Slotertocht en over  de Autsmcerder-
tocht in den Venneperweg fllaarleuunerineer-
polder); minste mschr. was J. Verhagen, te 

, voor  ƒ 7765. 
'e-Bajre, 6 Juni: lo. bet onderhouden en her-

stellen van de werken aan de , het 
Scheur  en de  van 1 Juli '83—30 Juni 
'84; ingek. 2 bilj. , als: 
G. de , te Goiicbem, f 32.134 

. s , o Sliedrecht. » 211.860 
2o. het herstellen der  strekdammen nos. 8, 

11, 24, 37 eu 39, in de , van 
buitengewone winteisichade; ingek. 5 bilj. , als: 
P. J. s Jr., te Woudrichem, ƒ 77.100 
T. Volker. » , . 76,700 

. s , > SUedrecht, i 69.740 
W. Volker, » idem  66.U62 
C. Bos Cz., » idem  66,87a 

3o. het onderhoud der  werken, behoorende tot 
de leidammeu in het Zwolsche , met de 
verlichtin g en afbakening van het vaarwater, 
vau 1 Juli '83—30 Juni '84: ingek. 4 bilj. , als: 

. J. Volker. te Sliedrecht, ƒ 20,900 
A. . v. Wijngaarden l.lz..  idem . 19,800 
A. v. . .. idem . 19,000 
F. E. Terwindt , » Pannerden,  19,514 

4o. het verrichten van baggerwerk tot verbete-
rin g van het vaarwater  tusschen de beide lei-
daiuinen in het Zwolsche p in de tiroviuci e 
Overijsel; 1 biljet ingekomen van T. Volker, te 

, a ƒ 0.71 per . 
5o. het maken van staüonsgebouwen, werken 

tot bewaking, beveiliging en afdeeling, en eenige 
verdere werken, voor  het gedeelte Staveren— 
Sneek van den spoorweg ; 
ingek. 7 bilj. , als: 

. Amsterdam, ƒ 397,000 
J. J. . t en A. . r. Seters 

&  Co., Nijmegen, . 383.000 
F. . Ozinga, Amsterdam, » 879.800 
P. Verbrnggen. Waddinksveen, » 877 000 
Gebrs. J. ft J. Posthuina, , » 368,760 
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T. , J. , n en 
. G. Brouwer, ƒ

A. s &  J. B. Arends, , » 340708 
 7 Juni: het bouwen van een 

school en onderwijzerswoning, onder  beheer  van 
den bouwkundige A. Veenenbos; ingekomen 22 
bilj, , als: 

te , 
» , 
» Westmaas, 
» Zevenbergen, 

N. , 
C. A. , 
F. v. . 
J. . Segboer, 
B. v. d. Nadort, 
J. C. , 
J. A. N. , 
B. F. , 
Joh. v. Bokkum, 
lik . Stuiver, 
G. . , 
W. , 
F. , 
J. , 
J. G. Beversluis, 
J. Struik , 
J. A. Bogaerts, 

. v. , 
. v. Bezeij, 
. v. , 
. v. d. , 

. de Nceli; 
gegund. 

 7 Juni: het bouwen van een 
school met ameublement te Noetsel, gemeente 

; ingek. 9 bilj. , als: 

Strijen, 
» , 
» . 
» , 
"  Spijkenisse, 
» , 
» Geervliet, 
» Spijkenisse, 
» , 
» , 
» , 
» Pernis, 
» Numansdorp, 
» Spijkenisse, 
» O.-Beierland, 
 Spijkenisse, 

» , 
» Brielle, 

ƒ 28,080 
» 28,200 
1 27,800 
» 27,750 
 27,300 

» 26,000 
» 25,649 
» 25,624 
» 24,900 
» 24,275 
» 24,000 
» 23,999 
» 23,950 
» 23,800 
» 23.800 
» 23.784 
» 23,700 
» 23,530 
» 23.480 
» 23,379.69 
» 23,268 
» 22,767 

G. J. Averdijk , 
C. Eckhardt, 
J. Schuurman, 
A. Spoor, 
J. , 
A. Sehreuder, 
G. , 
F. Jansen, 
J. A. e & 

J. r . d. Berg , 
g 

te Wijhe, 
» Almeloo, 
» n , 
» Almeloo, 
» idem 
» idem 
> , 
. Nijverdal , 

» , 

/ 10,500 
» 10,079 
 9,708 
 9,490 

r> 9,480 
» 9,309 
» 9,256 
» 9,199 

9,139 
10,180 

2o. idem school met onderwijzerswoning te 
, gemeente ; ingek. 7 

bilj. , als: 
G. Jansen, te Vriezeveen, ƒ 13,750 
A. Sehreuder, » Almeloo, » 13,449 

. . S|«or, » idem » 12,910 
J. , » idem » 12,900 
C. Eckhardt, » idem » 12,786 
J. Wessels, » Vriezeveen, » 11,490 
J. Schuurman, > n , . 10,947 

g „  io,284 
So. idem school in het dorp ; ingek. 

7 bilj. . als: 
G. J. Averdijk , te Wijhe, 
C. Eckhardt, » Almeloo, 
J. Schuurman, » n , 
Sehreuder  &  Berneveld, » Almeloo, 
G. , » . 

» Nijverdal , 

ƒ 15,700 
» 15,417 
» 13,872 
» 13,749 
» 18,500 
» 13,480 

» , » 13,339 
» 13,996 

het bouwen van scholen 

F. Jansen, 
J. v. d. Berg en J. A. 

, 
g 

 7 Juni 
onder  beheer  van den architect f. van Balen 

pere. 1 perc. 2 pere. 8 
school en school tc school te 

onderwijzers- Engelbert Ooster-
woning te (15 bilj. ) hoogebr 

(15 bilj. ) g 
(16 bilj. ) 

. , ƒ 11,423 ƒ 6000 
J. , 14,300 6444 

.  Jleei-sman, 13.050 6999 
J. . Pot, 0 5860 
F. . 12,596 
T. s Sr., 11.480 8300 
B. de Jong, 12,930 6900 
J. , 

, 10,279 6595 
J. G. Bnoisma, 
Groningen,

G. , 12,468 
. , 10.989 

A. J. Benninga, 11.886 
J. . v. , 11,010 
T. Bos. Bedum, 11,600 
J. , 12.940 
B. , 11,680 
J. Blokzij l 

7280 
6374 
5799 
6830 
6400 
6594 

6544 

ƒ 3515 
4223 
4142 
3339 
3980 
3542 
4097 

41C0 

3844 
3738 
3299 
8578 
4200 
3289 
4064 

Onder  nadere goedkeuring vau den d ge-
gund aan de laagste inschrijvei-s. 

 7 Juni: lo. het herstellen van 
schooiingen, losplaatsen en omrasteringen, en het 
verrichten van eenig onderhoudswerk op 's s 
lijnbaan en op dc geschutwerf; minste insehr. 
was C. J. s h., aldaar, voor  ƒ 7261. 

2o. het verrichten van eenige onderhouds-

werken op 's s wed: minste insehr. wasPh. 
Verbruggen, te Waddinksveen, voor  ƒ 4800. T~-

, 7 Juni: het bouwen van 2 wonin-
gen voor  het personeel bij  het Noordhollandsch 

; minste insehr. was . Schuijt, te 
Alkmaar , voor  ƒ 7980. 

 7 Juni: de verbouwing der  onder-
wijzerswoning te ; hoogste insehr. 
was B. v. Zijl , te Woudenberg, voor  / 3540; 
minste insehr. F. J. Gerritsen, te , voor 
ƒ 3135; aan wien het werk is gegund. 

 8 Juni: het onderhouden van- en 
het doen van vernieuwingen en heistellingen 
aan het w te Arnhem, van den 
dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 
31 . '84; minste insehr. was J. P. Welsing, 
te Arnhem, voor  f 2699. 

E
van G 16 JUN  1883. 

 . te  uren, door  hot best. van het waterschap , 
bij  C. : het leveren van 560 : i grove grint , in 3 perceelen. 

 te 11 uren, door  den directeur  eu commandant der 
marine: het verrichten van timmer-, schilder-, since-en andere werken 
aan de inuriniersku/.cru e te Amsterdam. 

 . te j  uren. door  het best van het waterschap Stoppeldijk,
in l)o g van : het bouwen van een wuehtslnis, cassetten 
de bestaande sluizen te , gemeente Stoppeldijk. . hij  den
ingenieur  W. de . te Neuzen. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het maken van den j 
steenen bovenbouw van de brug over  den Ainstel, tusschen de Atnstel- j 
straten, eu bijbehoorendc werken; 2o. het verbouwen van de openbare j 
lagen; school le klasse, no. , op den hoek van de Jodenbreestraat en 
de ; . het verbouwen van de openbare lagere school le 
klasse, no, 4, in de Zwanenburgerstraat. . bij  deu stadsarchitect,
raadhuis, kamer no, 101. 

 te l l / j  uren, door  de e o en-spoorweg- j 
maatschappij, in het fV: lo. Bestek no. 811, het maken | 
van eene locomotieven- eu rijtuigreiius e met brandstotl'enbergplaats en 
verdere werken.  het stationseniplacement te Bussem, g 
ƒ 8 5 0 0; 2o. het maken van 4 dubbele wachterswoniugen van drijlstoen-
regelwerk. waarvan 2 aan den spoorweg m en 2 
aan den sjjoorweg , met bijbehoorendc werken, 
in 2 perceelen. g resp. / «100 en ƒ V)700. 

 te ;i uren. door  Antoou Prinsen, iu het café e : 
het bouwen van een heerenhuis, aldaar, lui. bij  den architect . i 

, aldaar. Aanw. te 10 uren. 
 (N.-Br.), door  burg. en weth.: de levering, plaatsing enz. j 

van eene ijzeren brugleuning met metselwerk en daarbijbehoorende i 
materialen. 

 (hij  (ïouda),  Wed. . van Zïjll : het sloepen der  thans ; 
bestaande woning, en het wederopbouwen van een nieuw woonhuis. , 
koffiekamer en biljartzaal , enz. 

 te 10 uren. aan den Arendstuiu: het verbeteren 
van bet hospitaal te . g ,6000. . in/enden 18 | 
Juni, vóór 3 uren, bij  den opzichter  van fortificatiën , te . 

 te 10 uren, door  liet best. der  waterkoeling van het ! 
calamiteuse waterschap Stavenisse, in het gemeentehuis: het herstel, j 
de vernieuwing en het onderhoud tot .'Ï0 Apri l '84, van de aarde-, rijs -
en steenglooiingwerken aan de waterkeering van het waterschap. 

. te 12 uren. door  burg. eu weth., ten raadhuize 
aan den Amstelilijk : het dempen en rioleeren var  n gedeelte sloot,
achter  de . . aan het bureau der  gemeentewerken,
Overtoom 263, Niruworainstel. 

 te 12 uren. door  dijkgraaf en heemraden van het Ambacht
van Westfriesland, genaamd Cïeestmerambacht in het logement Noord- ; 

holland: lo. het gewone onderhoud van den Veenhuizerdijk met aan-
hooi-igheden, alsmede het benarden van een gedeelte van dezen dijk ,
ter  lengte van ongeveer  280 ; 2o. het gewone onderhoud der  West-
friesche dijkwerken met de levering van alle henoodigde materialen eu i 
arbeidslooiien. . bij  den opzichter  A. Fray, te St.-Slaarten. 

 te 1 uur, door  de lirui a .1. . in e c 
: het houwen van 2 woonhuizen, gelegen te Ouderamstel aan t 

den Omval, nabij  Amsterdam. . bij  den ontwerper  O. A. Ebbers, \ 
Beulingstraat 11. te Amsterdam. 

 te 1 uur. in de inlirmerie : het houwen van een wacht- ' 
huis en eonducteurswoning bij  de wagcnloojsen, aldaar. Bilj . inzenden , 
18 Juni. VOÖr 8 uren. op het bureau der  genie te lTtrecht. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wogen, aan het centraalbureau: het ophoogen van een gedeelte spoor- \ 
weg tusschen Borne en Almeloo. 

, 'savonds  oren. in e : het houwen van een [ 
pakhuis aan den , op de perceelen kadastraal bekend , 
 1815 en 1816. inl . bij  den architect .1. P. . 

 door  den eerstaanwezend ingenieur: lo. het maken
van een gebouw tot huisvesting van den bewaker  en van werklieden
bij  de torpedotnagazijnen te . g / 4750; 2o. het maken | 
vau eene badplaats voor  het garnizoen te Beider  eu de wacht van het
fort , aldaar. g ƒ 3750. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verdiepen van het grootscheepvaaitwater  in den boveninoud van het 
Scheur, bovenwaarts en tegenover  de Buut van , met eenig 
rijswerk tot vorming van de losplaatsen. g ƒ 243

 te 11 uren. door  het ministerie vau waterstaat: do uit-
voering van eenige werken tot noriiialiseering van den Nederriju , iu do 

Semeenten Arnhem en , tusschen de lütotneterraaien 23 en 24 
er  herziene rivierkaart . g J 66,500. 

. door  het best. van het waterschap Oud Wolfcrtsdijk , 
bij  C. van Strien: lo. de levering van onderscheidene Brabantsche dijks-
matenalen, als: l'JOO bos gaarden, 22  bos rijs, 18,000 stuks staken; 
2o. de levering van 400 3 grint voor  onderhoud en 123 ' voor  aan-
leg; So. het vervoer  van 426 3 zand. 

 te 12 uren. door  burg. en weth. van Ooststollhigwerf: 
het vertimmeren van de ondcrwijzeiswoniug te Oosterwolde. 

. te 12 uren, ten gemeentehuize van Ctingeradeel: het 
verbeteren van eenige waterlossingen, gelegen in het waterschap Be 
Zwette, in U tinge radooi, Smallingerland en Opsterlard. , bij  den 
opzichter  F. , te Akkrtim . Aanw. te U uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen van het 
schoolgebouw, aldaar, met hijlevering van materialen en ameublement. 

. bij  deu bouwkundige . , te Vries. 
 te 1 uur, door  het best. der  vereeniging "Sociëteit e 

, in het gemeentehuis: het bouwen van een hotel met 
sociëteitszaal. koj'Jie- en restauratiekaiuer. woning voor  den kastelein 
enz., benevens stal met ki>ctshms. op een vri j  terrein iu de gemeente 

. lui . bij  den architect (,'. Bothoven, te e Bilt . 
. te 1 uur. door  borg. en weth.: het houwen eener 

school voor  48 leerlingen, met meubilair, en het bouwen eener  onder-
wijzerswoning te Broekhuizen. Aanw. te 10 uren 

J , te 2 uren. aan het bureau van deu seetieingenieur  der 
Staatsspoor  wegen . .1 van ; het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en verdere 
werken, met uizondering der  wissels en sporen, behoorende tot de 
lijnen Arnhem , Zutfen — (imnau en Almeloo—Salzbergeu, in 
18 perceelen. . bij  genoemden ingenieur  en dij  de opzichters te 
Velp Zutfen, . Belden, Almeloo en Bentheiin. 

 te  uren. in het koffiehuis e e : het 
bijbouwen aan de bestaande stoomdrukkerij  van t Nieuws van den 

"  te Amsterdam, van een gebouw, ingericht tot expeditie, drukkerij , 
stereotypie enz., benevens het maken van eenige veranderingen in de 
bestaande drukkeri j  en perceel N.-Z. Voorburgwal no. 225, voor  de 
heeren n \' . . hij  den ing.-architect A. . van (ïendt. 

 te kantore van de iJsel-stoomtrainwegmaatschappij: de 
werk ei:. vervat in bestek no. 13 en no. 14, als: bet maken enz. der 
tramhaan tusschen Gouda en Oudewater, en van diverse overbruggingen 
voor  die lijn . 

. ter  secretarie: de verbouwing der  school, aldaar. 
 , door  het gemeentehest.: de levering van 150 last 

goede klopkeien, franco op den wal te Oostwold. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van e  het bouwen 
eener  nieuwe onderwijzerswoning. Aanw. te 9 uren. 

 . te l uur. op het raadhuis: de levering van 25 a 30,000 
. Engelsche- en 5000 . Buitsche gaskolen ten behoeve der  ge-

meentegasfabriek. 
 door  regenten van het : het amoveeren van 

een perceel aan de t en het maken van een nieuw gebouw 
met 27 woningen, enz., aldaar, lui . bij  de architecten O. B. Salm eu 
A. Salm G.Bz. 

 te 10 uren, door  Gedeputeerde Staten: het maken van 
eene loopbrug aan den veerdam te . Aanw. 16 en  Juni. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen van de brug over  de 
Nettel horster  laak, bij , in den n weg Zutfen — 

, g / 8235. 
 te 12 uren.'  door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het bestellen van het onderdek en 
het vernieuwen van het bovendek der  eerste doorlaathrug iu den -
grooten weg Arnhem—Nijmegen. g ƒ 3060. 

 te 1 uur, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
doei*  van heistellingen aan- en het onderhouden, ged. '83. '84, '85 en 
86, van het postkantoor  te Tiel. g /'  6500. 

 te 1 uur. door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
bonwen van eene loods tot berging van telegraafmaterieel, te Venloo. 

g ƒ 10.950. 
. te 1 uur. bij  0. Elenbaas : het herstel, de vernieuwing 

en het onderhoud tot 30 Apri l '*4, van de aarde- kram-, rijs - en 
Steenglooiing werken aan de waterkeering van het calamiteuse water-
schap Seherponisse. Aanw. 18 Juni. van ü—12 uren, te beginnen bij  de 
dijk wachters woning. 

 , te 2 uren, door  het waterschap Winterkwartier , in het 
gemeontehuis: het opruimen van de . eu daarvoor  in de 
plaats bouwen van eene dubbele brug met wachtdeuren. . bij  den 
architect T. van Balen te (èoningen. Aanw. 20 Juni, te 10 uren. 

 in het gemeentehuis- het amoveeren van eene oude en 
het bouwen vau eene nieuwe school in de , aldaar. 

, te  a uren. door  den architect J. Schotel (te -
dam), hij  O. Blom van dor  Vlies : het afbreken van het 
woonhuis B. 147 niet annexe schuur, en het daarvoor  in d  plaats 
bouwen van een woonhuis niet bijbehoorendc werken. 

 te 1 uur. door  het gemeentehest.: het bouwen van eene 
ijzeren draaibrug met steenen laudhoolden, eu het maken van steenen 
wahiiuren. g ƒ 17,888*09. 

 te 1 uur. hij  de Nachtegaal: de levering van :00 . 
grove machine , ten dienste van de belde stoomgemalen 
in den polder t Oudeland van Strijen. te leveren vóór 15 Aug. 

. door  burs;, cn weth : het houwen van eene schoot voor 
240 leerlingen niet overdekte speelplaats, ameublement en verder  hij -

li deu architect  Wcsstra Jr , te , behooren, aldaar. . 
Aanw. te 10 uren. 

 door  burg. en weth. van Weststelliugwejf: lo. te 11 uren: 
het houwen eener  school te Wolvega; 2o. te 1 uur: het bouwen eeuer 
school te Slijkenhurg. Aanw.: te Wolvega 18 Juni. te Slijkeiibui g
Juni, beiden te  uren. 



E . E . 

 , te 11 uren, door de commissie voorde -
fasen op Fijenoord. te huren kantore: de levering van 200,000 . 

e steenkolen. 
 door  burg. en weth. vau llonnaarderadccl: het bouwen 

ran cene school en onderwijzerswoning te Vtens. Bilj . inzenden TOOT 
11 uren ten getueentchuize. 

 te 1 uur, door l,et ministerie van justitie: lo. het bouwen 
van eene conciërgewoning bij  het roehtsgebouw te Almeloo. Aanw. 22 
Juni, te li/ j  uren. g /'  4350; 2o. het oprichten van een gebouw 
voor  liet kantongerecht te Sliedrecht. Aanw. 21 Juni. te 1 uur. g 
ƒ 13,350. 

, te 2 uren, ilisir  de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek no. 379, het maken van 
cene wachterswoning op bet halte-eiiiplacemeiit . 

k , te 4 uren, door  burg. eu weth.: het houwen van 
eene school met hijbehooivnilc werken, benevens onderwijzerswoning, 
met bijgebouwen, inl . bij  den architect J. B. van der  Patten, te 
llchnoiiil . Aanw. te 11 uren. ) 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst enz.: lo. de 
uitvoering van herstellingen eu vernieuwingen aan de n 
op het l'auiierdeiisch kanaal, deu Ncdeirij u en de , inet het onder-
houd van 1 Juli '83—30 Juni '84. in 4 perceelen. Aanw. 20 Juni. g 
resp.: ƒ 10 -00. ƒ 5000, /'  20.000, ƒ 28.500; 2o. de verbouw der  stal-
gehouwen van het Valkenhuis te s-llage tot bureau's en magazijnen 
ten dienste van het departement van Financiën. Aanw. 20 Juni, g 
ƒ 28.950. 

 te 11 uren. diss- liet ministerie van watci-staat enz..: het 
verrichten van baggerwerk in het Zwartewater. tusschen den mond 
der  Vecht en . Aanw. 20 Juni. g ƒ 0 . 45 per  .\

. le 11 uren. door  het dijksbost.van den polder  Nicu.v-
Nourdbevelaiid, iu het gemeentehuis: het leveren en plaatsen van 3 
rij'szinkstukkcn , benevens het storten op- en langs de zijden dezer 3 
zinkslukkcu. . bij  den waterbiiuwkundig-ambtenaar des polders, te 

. 
, te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 

der : bet maken van gebouwen en verdere werken, 
benevens het leggen van sporen eti wissels, tot uitbreidin g van het 
station Zwolle. Aanw. 19 en 20 Juni, tc 11 uren g ƒ 175.000. 

 tc 12 uren. door  huig. en weth.: liet verven van de 
bruggen binnen en buiten dc gei ntc cn van die over  do Workimior -
vaart, aan deze gemeente behoorende, iu 3 perceelen. Aanw. 20 Juni, 
te 3 uren eu 21 Juni, te 11 uren. 

TJainswrr r  (bij  Appingedam), door  de architecten . Ü . , 
bij den logementhouder  Van Slooten: het bouwen van een grafkelder 
op het kerkhof te Tjamsweer  voor  Jhr. . W. C. A. Albcrda van 
Ekenstein. Aanw. te 10 uren. 

 ten gemeentehuize van Qaasterhmdi het stichten vaneen 
schoollokaal met onderwijzerswoning, tc Nijcmirduiii . 

 . te 11 uren. bij  J. C. van der : het maken van 2 
batterijen in het , als een op den Noorddijk en een 
op den l'enscherdijk. Aanw. 22 Juni, tc 1 uur. g ƒ90,500. 
Bilj . n 27 Juni, vóór 3 uren, op het bureau van den commandant 
in het 3e genie-couuiiuiiilcmellt. te . 

 te 11 uren, door het ministerie van watei-sta.it enz... aan 
het gebouw van liet prov. best.: het onderhoud van- en het ver-
richten van eenige werken behoorende tot het Noordzcckunaal. Aanw, 
21 Juni. g ƒ 77.590. 

 le 1 uur, door  bet ministerie van binnen], zaken: de levering 
van 130.000 . machinekolcn; 2o. 8000 . schaalkolcii.  zooveel 
meer of minder als zal blijken bcnooiligd te zijn. ten behoeve van de 
Algemeene . 

 , te  uur, ten kantore van den rentmeester  van Baron Van 
Beeckeren van Wasseneer, op het : het bouwen van een nieuw 
voorhuis, aan de bouwing uOude "  te . inl . bij  den architect 
Brink Evers, te . Aanw. 22 Juni, te 11 uren. 

 te 21/, uren. doorliet ministerie van binneiil. zaken, aan bet 
gebouw van bet prov. : het leveren en plaatsen van een ijzeren 
alsluithck uui het terrein, de ijzeren hekken tusschen den doorri t en de 
binnenpleinen, en het verrichten van eenige bijkomende werken; alles 
ten behoeve der n te Amsterdam. Aanw. 21 Juni, 
te 10 uren. g ƒ 77,316.90. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken, leveren en 
stellen van het geheele ameublement  de ili-aanbouw-zijnde school 

. bij  den architect . C. van Wijngaarden, aldaar. 

 te 12 uren, door de Geldeisuh-Overijsi-lsclie -
, in de Sociëteit: lo. Bestek nu. 15, grond- en 

kunstwerken ten behoeve van de gedeelten locaalspoorweg. van de grens 
tusschen de provinciën Gelderland en tlverijsel al'tot aan dc stations 
Enschede en o der  Staatss e 23.0 ; go. 
Bestek no. 16. gebouwen en inrichtingen op de halte Boekeloo; 3o. Bestek 
no. 17, gebouwen en inrichtingen op het station . Bilj . 
inzenden uiterlij k te 11 uren, aan het bureau der  maatschappij  te 
Winterswijk . 

 tc 1 uur, door bet ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
velschillende hcnoodigijhcdcn. iu 47 poi-ceolen. 

 tc 11 uren, doo' het ministerie van vvatei-staat enz.: lo. 
het verrichten van werken tot verbetering van de s in de gemeente 
Grevenbicht , tusschen de kilomctcrraaien 42 en 43, Aanw, 
27 Juni. g ƒ 23,500; go. het wegruimen van een in de , 
onder , gezonken vaartuig. Aanw. 27 Juni; 3o. het ver-
richten van baggerwerk in dc Waal nabij  Bato's-erf, tusschen de 
kiloineterraaieii 62 eu 64 der  herziene rivierkaar t Aanw. 27 Juni. 

g / 9500. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op dc stations Punni-rend. k cn (lusthuizen, en 
van 2 wachterwoningen te Purmcrend, ten behoeve van den spoorweg 
Zaandam- . Aanw. 26 cn 27 Juni, te 11 uren. g ,'880,000: 
go. liet herstellen van grond- en rivierwerken nabij  de brug over den 

n hij n en het onderhouden van de werken voor  den onder-
bouw der  brug, gemaakt volgens bestek no. 725. Aanw.  Juni, tc 
11 uren. g ƒ 6900. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering van 
de haven op Terschelling. Aanw 28 Juni. g / 3675. 

 te 10'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: bet maken van een ijzeren 
onderbouw voor dc Aarlerikstelschebrug over de Zuid-Willemsvaart , 
onder dc gemeente . Aanw. 30 Juni. g ƒ 9000. 

 tc 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van een aanbouw aan de 
dienstwoning voor den chef op het aansluitingspunt e Vork, nabij 
Eist. lui . bij  den waarnemend eerstaanwezend ingenieur te n en 
bij den hoofdopzichter A. J. Vorage. te Arnhem. Aanw. 4 Juli, te 
11 uren. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: bet leggen van spoorbanen en wissels 
cn het maken van bijkomende werken op het goederenstation in de 
Studsrietlanilen te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep— Amsterdam. . bij  deu eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 3 en 
4 Juli . te 11 uren. g ƒ 18,195. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: lo bet aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten, behoorende tot de zeewerken 

, volgen: 
g ƒ 50,000. 

 te 2 
aan het gebouw van 
voor  Sluispersoneel te 
ƒ 16,300. 

bestek no. 69, dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

uren. door het 
het prov. best. 
Sas-van-Gend. 

ministerie van waterstaat enz., 
liet inaken van een gebouw 

Aanw. 4 en 6 Juli. g 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van eene schutsluis, het maken van een gedeelte kanaal binnen 
de sluis, inet bjjbehoorende werken, onder de gemeente Vinnen, be-
hoorende tot dc werken van het kanaal . Aanw. 
11 Juli , te 11 uren. g ƒ 643.000. 

P 

. 
 28 : het bouwen eener  nieuwe 

school, het leveren van nieuwe schoolmeubelen 
cn het verbouwen eener  onderwijzerswoning te 

: 
Eerste perceel, school; ingek. 4 bilj, , als: 

Y. . de , te St.-Nikolaasga, ƒ 6005 
W. J. Gijsen, » Woudsend, » 4991 
E. . , » ,  4596 

. . Wielinga, >i . » 4594 
Tweede perceel, schoolmeubelen; ingekomen 

3 bilj. . als: 
W. 1 Gijsen, te Woudsend, ƒ 698 
S. J. Venman, » St.-Nikolaasga, » 574 
E. . , » , » 480 

e perceel, onderwijzerswoning; ingek. 4 
bilj. , als: 
W'. J. Onsen, te Woudsend, ƒ 4290 

. Wielinga. » . » 3184 
E. . , » , » 3007 
Y. . de , » St.-Nikolaasga. » 3003 

; ingek. 2 hilj. , als: 
W. .1. Gijsen, te Woudsend, ƒ 9929 
E. . » , » 8080 
gegund: 
le perc. . . Wielinga. te , ƒ 4694 
2e » E. . » . » 480 
3e » Y. . de , . St.-Nikolaasga,» 3003 

Sommige briefjes, niet aan de vereischten vol-
doende, zijn terzijde gelegd. 

 6 Juni: het veranderen van 2 
scholen in de gemeente; gegund aan . van 
der ' Sc . van der , te Beemster. 
resp. voor  f 9578 en f 7818. 

 8 Juni: het bouwen van een 
behuizing aan de gracht buiten de voormalige 
Boteringopoort te Groningen, voor  J. . , 
onder beheer  van de architecten . Sc . -
zeuia; ingek. 11 bilj. , als.-
E. Peters, te Groningen, ƒ 4920 
W. J. Okkes, » Workumlprov.Friesl.), » 4838 

. S. , » Groningen, » 4749 
. Üldenburger, » idem » 4550 

T. Y. Jelsma, » idem » 4393 
B. de Jong, » idem  4333 
J. de Vries, » idem  4282 
J. , » idem » 4:220 
J. Poelman,  idem »> 4190 

. Janssen. u idem » 4164 
T. .  idem » 4138 
gegund. 

'« Bosch. 8 Juni: le perc. binnen- eu buitell-
verfwerken up de lij n Utrecht—Bokstel; 2c perc. 
idem idem Breda—Eindhoven en de terreinan 
der  centrale werkplaatsen en magazijnen te 
Tilburg . 

tweern, tweern, 
binnen- buiten 
verf», 
p. . 

perc. 1, . . Eijs-
vogel. , 

perc. 2, idem idem, 
perc. 1, W. , 
's-Bosch Sc . Smits, 
Bedel, 0.40 0.24 1762.96 

perc. 2, idem idem, 0.42 0.26 3485.08 
perc. 1, . P. Weijtens, 
Eindhoven, 0.221/. 0.231/, 1831.50 

perc. 1, P. W. v. 
. Tuil . 0.28 0.22'/, 1436.08 

perc. 1, J. J. Poth. 
Utrecht, 999.00 

perc. 1, P. Willemsen. 
's-Bosch, 0.27 0.27 1672.75 

perc. 2, . Broekhans. 
Tilburg . 0.32 0.28 3309.80 

|ierc. 2, W. J. Baijens, 
Waalwijk , ' 0.38 0.29 3423.22 
Alzoo zijn de minste inschrijvers: 

p»C. 1, .1. J. Poth, te Utrecht; perc. 2, . . 
, tc . 

 . 9 Juni: [het veranderen en 
inrichten tol bewuarschool van de oude ge-
meenteschool no. 6, op bet Zuid vliet, met annexe 

ƒ 1600 
lo. het veranderen van

in straatweg, in den weg 
door het Westland, onder de gemeenten -
duinen en Naaldwijk ; minste inschr. was C. . 

, te Naaldwijk, voor  ƒ 16,993. 
go. het uitdiepen van  gedeelten van den 

, boven en beneden de -
treclitschebrug, prov. ; minste inschr. 
was J. van , te Ouderkerk a/d. , voor 
ƒ 1701. 

 11 Juni: het verhouwen van 
perceel no. 75. op de , aldaar, onder 
belieer  van den architect J. W. ; ingek. 
10 bilj. . al: 

 11 Juni: het sloojien cn ver-
voeren van het tijdelij k schoolgebouw op het 

! . cn het wederoprichten op de 
' gedempte : ingek. 5 bilj. , als: 

verfw. 
p. . 

ƒ 0.231/, ƒ o.22'  1327.73 
0.22"/, 0.21'/, 2500.395 

 v. . to , f 179»  34. 8000 id. id., dezelfde, ƒ 1860. 
. v. d. Veen, , '» 1688 ] 35. 12,600 id. ongekookte lijnolie, F. Alberdingk 
. P. Bos. » , » 1654 Sc Zn., ƒ 3186.26. 
. S. v. d. , » , » 1430 80. 12,500 id. gekookte id., dezelfde, ƒ 3281.25. 

A. S. v. d , » idem » 1427 37. 12,000 . loodmenie, Gebr. Abrahams, 
gegund. 's-llage, / 2396.40. 

g ƒ 1600 38. 2000 . ijzermenic, C F. Flcumer, Am-
 11 Juni: lo. het veranderen van 2 sterdam ƒ 233.20. 

gedeelten grintweg in straatweg, in den weg 39. divers ijzer, z Sc Co., , ƒ 2158. 
40. draadnagels, N. C. Witsen, Amsterdam, 

ƒ 1578.75. 
41. id., . S. . , id., ƒ 1269.60. 
42 id.. Gebr. .1. A. & . . , /1187. 
43. spijkers en nagels, . S. . , Am-

sterdam. ƒ 2597. 
44. 200' bladen huidkoper. Gebr. Abrahams, 

's-llage. ƒ 1027.15. 
45. 1000 . hentiepslangen, Crans &  Co.. id., 

ƒ 625. 
46. 400 diverse gegoten ijzeren buizen, m 

eu a Porto, Amsterdam, ƒ 13,072.60. 
A. Paans, ƒ 10,880 i 47. 1000gegalvaniseerd-ijzeren emmei-s, t 
F. e ft Co.,  10,840 < eu Scbwiep. , /550. 

. dc .  9,300 48. gereedschap, . S. . , Amsterdam. 
s .* , l 8,900 / 931. 

C ,  7,890 49. hang- en sluitwerk. Verweegen cn . 
.1. A. . » 7,658 ! id., ƒ 1680. 
.1. v. Voorthuizen, » 7,235 50. id. . S. . . id.. ƒ 1580. 

. F. ,  6.800 Utrecht, 12 Juni: het maken van eene 
J. Noines Pt., » 6,660.50  goederenloods cn het doen van aanhoorige 

. Bonman Jr.. » 5,660.74 werken op de e te Amsterdam; 
minste inschr. was W. P. van der , te 

, voor  ƒ 11.858. 
. 12 Juni: het rioleeren en 

bestraten van de lïustonburgerstraat en het 
. C. . te Amsterdam! ƒ 3860 Wenslaiicrpad; minste inschr. was , tc 

ü. Woud, » idem » 3333 , voor/'  13.777. 
J. .  Ahkoude,  2880  12 Juni: het bouwen van de . 

. , i Amsterdam, o 1883 . kerk met toren voor de parochie van den 
A. v. YvVusveen. » idem  1735 . , onder  beheer  van den architect 

E. .1. ; ingek. 21 bilj , waarvan 3 van 
onwaarde, als: 

voor  kerk met 
zonder  torenspits torenspits 

W. Westerhof, 
Weesp. ƒ 150,000 ƒ 163.000 

E. v. . Bussem, 150,000 162,000 
A. A. v. , 

. 149,990 159,990 
W. Tielens. Utrecht, 149,980 169,980 

. A. Braakenberg, 
, 14S.324 157,719 

G. , Bussem. 148,000 160,000 
P. Aliiiricsspn. , 144,000 164,000 
B. Ziiithof . , 141.400 163,000 
VV. T. Teeuwissen, 

, 138 890 160,835 
J. P. A. Nelisson, . 135.9.ÏO 145.850 
J. W. v. Vloten, Utrecht, 134.389 146.859 

. v. d. Saude, 
, 133756 142.365 

P. . Zandpoort, 129.870 137,720 
. Stelwagen, . 126,126 135.935 

B. v. Schadewijk. 
. 125,000 135,602 

Wed. G. Caincsi &  Co.. 
. 124,653 135.213 

.1. v. Gi-oenenilael. 
Nimhein, 123,957 133,597 

.1. Slenters. . 121.069 129,928 
gegund. 

 12 Juni: het maken van ecu ge-
bouw, bevattende administratie- en vergader-
zalen , conciërgewoning enz., aim de -
Becstenmarkt, voor de Ncilerlaniisch-lndische 
spoorwegmaatschappij, onder  beheer van den 
architect . Wcsstr.i Jr.; iiuek. 9 bilj. . als: 
A. v. Jaarsveld, te 's-llage, ƒ 52,500 
A. Naterft li de Baan, » idem » 42,700 

werken; ingekomen 6 bilj. , als: 
. v. d. , te . ƒ 2906 

A. 0 Bakker, » idem » 2780 
. r  Jz.. » idem » 2767 

P. Boeruiuns, » idem » 2666 
. Stellens, » idem > 25114 

A. Braaksma,  idem » 2209 
gegund. 

'l'wij/.ol . 9 Juni: het afbreken en wederop-
bouwen van eene schuur  voor  N. B. , 
onder  beheer van den architect A. Voiding; 
ingek. 6 bilj. , als: 

 Groningen, 11 Juni: het leveren en leggen 
van gegoten-ijzeren sjioelbuizen met afsh.itei-s 
 en van gegoten-ijzeren hurries met deksels: 
 minste inschr. was G. A. . te Gro-

| ningen. VOOT ƒ 9491.875. 
 lc -.l  . 12 Juni: minste inschr. voor  de 

 verschillemle levaringen aan het departement 
 vau koloniën waren: 

. 52 ijzeren geldkisten. G. Telder. , 
I ƒ 2'»58. 
', 2 damast, rips cn saai. .1. Smulders Sc Co.. 
1 's-llage, ƒ 1023.60. 
; 3. diverse ijzeren bouten en klinknagels. Van 
den Berg .*  Co., Amsterdam, ƒ 1023.97. 
 4. id. id. en id.. dezelfde, ƒ 376.05. 

5. weeg- en meetwerktuigen, geene geldige 
inschrijvingen. 

6 id.'en id.. .1. ('. , , / 1675.85. 
7. slociisriemeii. hoosvaten en pugaaiers. B. 

Sclliltc ft  Zn., Uselstein. f 1618.40. 
8. slocpsriemen, Wed. . ('. t en Zn.. 

Amsterdam. /'  3886.45. 
9. id., dezelfde, /'  3575. 
10. id., dezelfde, ƒ ^960.55. 

. dek- en patentglazen, G.  v. l Sc 
Co.. , ƒ 2882 50. 

12. 86 metalen lichtpoortjes, dezelfde, ƒ 1548. 
13. divei-se koiieren bouten en klinknagels. . 

J. Enthoven Sc Co.. , 
14. divers borstelwerk, P. . de Jong. Amster-

dam. ƒ 3059.20 
15. 3035 bladen uiiddelblik . . de s ,V Zn.. 

, ƒ 410.84. 
16. 3000 id., eu 200 bladen ijzerblik . dezelfden. 

ƒ 475.03. 
17. 27200 . platlood, A. . , 

Utrecht ƒ 4376.48. 
18. 17  id id.. dezelfde, ƒ 2735.30. 
19. 4200 id. divers zink. dezelfde, ƒ 896.70. 
20 2200 id.. en 2000 . spiailte'r, dezelfde, 

ƒ 808.31. 
21. 1000 . pliosphortii i eu 100 . soldcertin, 

Gebr. Abrahams, 's-llagc. /'  2249 
22. gereedschap, VV. n ft  Zu.. id.. /'982.08. 
23. id., . S. . , Amsterdam, » 1678. 
24. id., dezelfde, ƒ 1482.11. 
25. glasruiten, . , , ƒ 579.90 
26. id.. dezelfde. /'  504. 
27. verfwaren. . F. s ft  Co.. Amster-

dam, ƒ 1339.10 
28. 18,500 . zinkwit , J. B. n Sc Co., 

id., ƒ 4301.25. 
29. . gekookte lijnolie . E. Alberdingk 

X Zn., id., ƒ 1837.50. 
30. hang- en sluitwerk. Verweegen & , 

id., / 1510 75. 
81. staafijzer en gegalvaniseerd ijzordraad, 
z &  Co., , ƒ 3100. 

32. verfwaren, C. F. Pleureer, Amsterdam. 
ƒ 1400. 

83. 12 . zinkwit , J. . n Sc Co., 
id., f 2790. 

Tom Sc v. Bergen 
. 

Gokr c Vos. 
('. , 

t en Gerritsi 
A. Stigtcr, 

. E. de Baan. 
E. . , 
gegund. 

 12 Juni 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

 42,499 
» 42,399 
» 42,273 

42,100 
41.695 

» Schoveiiingen, » 40.775 
» 's-llage, » 39,372 

het ontgraven van het 
terrein voor den bouw der  passage Buitenhof— 
achterom met bijbeboorenile werken, under 
beheer van de architecten J. C. van Wij t cn 

. Wesstra Jr.: ingek. 15 hilj. , als: 
C. Wijbianils . te 's-llage, ƒ 14,555 
P. . » idem » 14,000 

, Jongcnburger.  Waddillksveen. * 13.000 
J. N. liners. » 's-llage. » 12.880 

' J. J. v. Sonsbeek. » idem » 12,754 
E. . . » idem » 12,680 

:.l . de Bruin . » idem » 12.550 
 A. . » , » 12,300 

! A. F. Vroonians,  's-llage, » 12,100 

http://watei-sta.it


E . 

» 11,780 
 11.500 

. 11,200 
» 10,750 

/ 1981 
 8808 

» 3850 
» 3793 

W. , te , » 11,995 
Tom &  Van n 

, » iilem 
W. P. Teeuwisse, » idem 
O. J. v. d. , » idem 
G. , > , 
gegund. 

 12 Juni: het vernieuwen van kozijnen 
met glasramen in kazcmcgehouwen, alsmede 
het vernieuwen van vloeren enz.; ingekomen 4 
bilj. , uls: 

C. Bastiaanse, 
A. Gorren, 
. v. , 

J. J. , 
. 13 Juni: perceel 1. 

van vallaten, bruggen, molenaars- en sluis-
wachterswoniug enz. in den polder  Oost-en-
Westdongeradeel; ingek. 3 hilj. , als: 
Wed. O. J. . v. d. Weill , te . ƒ 495 
F. Osinga, » Aalzum. » 473 
S. Erica, i Anjuin ,  418 

pere. 2, het hei-stel en onderhoud der  zeesluis 
te . met hijhehoorende werken ; ingek. 
2 bilj , als: 

. J. Zijlstra , te . / 828 
J. , » Anjuin , » 749 
beiden gegund. 

 13 Juni: eenige werkzaam-
heden aan gehouwen en inrichtingen van het 
maritieme etablissement; minste insch. was W. 
van , te , voor  ƒ 8971. 

i (gom. Valburg). 13 Juni: het 
verhouwen der  openbare school te Oosterhout. 
en het leveren en stellen van schoolmcuhelen; 
ingekomen 7 hilj. . als: 
N. v. , te Nijmegen, ƒ 6948 
J. , » Arnhem, » 0543 
J. E. s » Oosterhout, » 6540 
P. n Sc .1. Pondera, > Nijmegen, » 6314 
G. J. v. r  en li . 

 14 Juni: het hei-stellen en ver-
beteren van hooiden op het noorderstrand en 
het voortzetten der  voorziening van den ondcr-
zeeschen oever  langs het zuidersti-and van 
 Vlieland; minste insehr. was C. Bos Az., te 

, voor  f 40,440. 
, 14 Juni: het maken van eenige 

veranderingen aan de openbare school, aldaar, 
ouder  beheer  van den architect A. Vcrmaes, te 
Sliedrecht; ingek. 6 hilj. , als: 
A. Bakker, te Papeiidrecht 

.  d. Plaat, » Oudalblas, 
 idem 

» t 
 Oudalblas, 

ƒ 2248 
» 2195 
» 2190 
» 2170 

1927 

F. . 
. v. , 
. l eed veld 

G. Nijhof ,  idem  1918 
gegund. 

 15 Juni: het vervangen van een 
gedeelte grintbuan door  klinkcrhestratin g te 

, op den n weg Aruhcm-
N'ijniegen; minste insehr. was G. . van der 

, te Arnhem, voor  ƒ 5656. 

Arnhem, 6031 

 Nijmegen, 
» lictoren, 

5348 
5299 

Straatman, 
J. S. Graniljcu n en W 

Theiuiissen. 
 v. , 

gegund. 
 13 Juni: het verrichten van her-

stellingen cn vernieuwingen aan de -
werken op den Geldersche-l.lscl, met het éénjarig 
onderhoud, in 3 perceelen; pere. 1 ingekomen! 
bilj . als: 

. A. v. d. Bergh, te Paiinei-den, ƒ 22.587 
J. . v. . a . » 20,990 
F. E. Terwindt .  Pannerden, » 20,320 
11. A. Pauwen, » Wost-Pannerden,» 19,900 

pere. 2 ingek, 3 hilj. , als: 
J . . . te Pannerden, 
F. . Terwindt . » ide:n 

. A. Pauwen.  West-Pannerden, 
perceel 3 ingekomen 2 hilj. . als: 

. Sul. te , 
F. E. Terwindt . » Pannerden, 

2o. het verrichten van herstellingen en ver-
nieuwingen aan de n op de 
Boven-, Beneden- en . met het 
éénjarig onderhoud, in 4 perceelen; |»erc.  ingek. 
3 bilj. , als: 
C. de , te Gorichem, 

s , > Sliedrecht. 
W. Volker, > idem 

pere. 2 ingek. 3 bilj. , als: 
T. de Groot, te Gicscndam, 
W. Volker, , Sliedrecht. 

. s , » idem 
pere. 3 ingek. 3 hilj. , als: 

te Sliedrecht. 
» idem 
 idem 

3 bilj. . als: 
te Waddinksveen 
o Empcl. 

Sliedrecht, 

G. . r 
C. , 

 Volker, 
pere. 4 ingek, 

Pb. Verliruggen, 
P. . de Bikker 

. A. , 

ƒ 17.900 
» 16,232 
» 16 05(1 

» 30,537 
27.249 

ƒ 29.990 
» 28,900 
.i 28.700 

ƒ 17,858 
» 17.845 
:, 17,400 

ƒ 33.9(10 
» 33 740 
. 33,600 

ƒ 30.400 
» 27,287 

25,9110 
3o. het verdiepen van het grootscheepvaart-

water  aan het boveneind van het Scheur, 
tegenover  de Vergulde , met eenig rijs -
werk tot vorming van losplaats; ingekomen 5 
bilj , als: 
A . v. Wijngaarden , Sliedrecht, ƒ 229,500 

.  de Jong . idem » 217,900 
A. Volker „  Sliedrecht en P. A. 

Bos. Gorichem, » 210.(100 
. s , Sliedrecht, . 207,400 
. A. v. . idem » 197.700 
4o. het verrichten van eenige werken tot 

normaliseering van de Waal onder n 
en Ziiilichem; ingek. 6 hilj. . als: 
1. . v. , te . f 86,900 
G. Straatman, » , » 33,900 
A . v. Wijngaarden Uz.,» Sliedrecht, » .',3.450 
G. .1. . » , » 33,119 

. v. Anrooy Jz„  i Nieuwaa  » 33,000 
A. G. , » licdel, » 29,818 
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 , to 11 uien, door  de commissie voor  de -
tingen o  Fijenoord, te huren kantore: de levering van 200.000 . 

e he steenkolen. 
 te 12 uren, door  burg, en weth.: lo. het vervangen 

van de vaste houten brug over  de Egelautiersgracht langs de -
gracht, door  eene brug met gemetselde landhoofden en geconstrueerd 
ijzeren draagjukken; 2o. het bouwen van de hoogere burgerschool met 
driejarigen cursus voor  jongens in de ; . het verbroeden van 
een gedeelte van de n Vaart. . voor  lo. en 2o. bij  den 
stadsarchitect eu voor  3u. bij  den stadsingenieur, beiden raadhuis. 

 12*/*  uren, door  burg. en weth.: het leggen van een 
riool met zinkputten en het bestraten van de . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het afgraven van den 
berm langs den kunstweg aan het strand te Scheveningen. 

Y>mimici "  door  buig. en weth. van : het bouwen 
ran eene school en onderwijzers woning te Ytens. . inzenden vóór 
11 uren ten gemeentehuize. 

 te 12 uren, door  de directie vau den stoomtramweg 
, in het : het maken der  aardebaan, 

het leggen der  sporen, wissels cn spoorwegkruising, en het maken van 
eenige houten gebouwtjes, met de daarmee in-verhand-staande cn bij -
komende werken, ten behoeve van dien tramweg. Bilj . inzenden 25 
Juni, vóór 's avonds 8 uren. aan het technisch bureau van den ingenieur 
N.  Nierstrasz, te Utrecht. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: lo. het houwen 
van eene conciërgewoning bjj  het reelitsgobouw te Almeloo. g 
ƒ 4 3 5 0; 2o. het oprichten van een gebouw voor  het kantongerecht te 
Sliedrecht. Burning ƒ 13,350. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek no. 37i), het maken van 
eene wachters woning op het halte-emplacement . 

, te 4 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene school met bijbehoorendc werken, s onderwijzerswoning, 
met bijgoljouwen. . bij  den architect J. B. van der  Putten, te 

. Aanw. te 11 uren. ) 
 te fi uren, door  het best. van het watei-schap -

leinskerke, hij  1'. Barcmau: het maken van werkenlet dijksverbetoring, 
van steenglooiing enz., inet het onderhoud tot 30 Apri l '84. Aanw. 25 
Juni, van 1—3 uren. 

 in het Timmerhuis: de levering van: lo. 300.000 
Waalsteeiien. miskleurig hardgruuw; 2o. 1200 heipalen, lang 16 ; 
8e, 172,575  fuudcüringhout . 

 door  den architect S. : het amoveeren van perceel 
no. 23 aan de Ancgang, aldaar, cn het bouwen van een woon- en 
winkelhuis. . bij  genoemden architect. , no. 40, aldaar. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. de 
uitvoering van herstellingen en vernieuwingen aan de n 
op het Panncrdensch kanaal, den Xedeirij n en de , met het onder-
houd van 1 Juli '83—30 Juni '84. in 4 perceelen. Aanw. 20 Juni. g 
resp.: ƒ 10,000. ƒ 5000, / 20.000, ƒ 28.500; 2o. de verbouw der  stal-
gebouwen van het Valkenhuis te e tot bureau's en magazijnen 
ten dienste van het departement van Financiën. Aanw. 20 Juni, g 
j 28,»J50. 

 te 11 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van baggerwerk in het Zwartewater. tusschen den mond 
der  Vecht . Aanw. 20 Juni. g ƒ 0.45 per  A

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant dor 
marine: lo. het verrichten van schilder-, pleister-, metsel-, straat-, 
timmer- en andere werkzaamheden op 's s werf te Amsterdam; 2o. 
het leveren van eene parti j  plaat-, hoek- en roosterijzer. 

 te  uren, in het waterschapshuis van : 
het opgraven van de YVehostervaart, de Zwaluwetocht en de . 

* l r e n d e r e n , te l i uren, hij  C. Boogman: het houwen van een 
woonhuis voor . A. , aldaar. . hij  deu opzichter  G. Noij. te 

. 
, te 11 uren. hij  A. VV. Snoek: het maken van een woon-

huis en bijgebouw, ingericht voor  zuivelbereiding, iu deu polder  Groot-
, lui . hij  den opzichter  J. vau der  Breggen. te . 

 te 11 uren, door  het dijksbest. van den imlder  Xieuw-
Nonrdbeveland, in het gemeentehuis: het leveren en plaatsen van 3 
rijszinkstukketi , henevens het storten op- en langs de zijden dezer  3 
zinkstukkeu. lui. hij  den waterbouwkundig-ambtenaar  des polders, te 

. 
 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 

der  Staatsspoorwegen: het maken vau gehouwen en verdere werken, 
benevens het leggen vau sporen en wissels, tot uitbreidin g van het 
station Zwolle. g ƒ 175,000. 

o Uw a nl te 12 uren, door  burg. en weth.: het verven van de 
hruggen binnen en buiten de gemeente en van die over  de Workumcr -
vaart, aan deze gemeente behoorende, in 3 perceelen. 

 (bij  Appingedain), door  de architecten . & . 
b'j  den logementhouder  Van Slootou: het bouwen van een grafkelder 
JP het kerkhof te Tjainsweer  voor  Jhr. . W. C. A. Alberda van 
tkeiisteiu. Aanw. te 10 uren. 

, ten gemeentehuize van Gansterland: het stichten van een 
schoollokaal met onderwijzeiswoning, te Nijomirduin . 

, te 10 uren, door  burg. en weth.: lo. het vergrooten 
en gedeeltelijk vernieuwen van de school te Oostkerke; 2o. het ver-
grooten der  onderwijzerswoning te Oudsahhingo. . bij  den architect 

. de , te Goes, Aanw. 25 Juni, te 5 uren, te beginnen aan de 
school te Oostkorke. 

 te 11 uren. bij  J. C. van der : het maken van 2 
batterijen in het , als een op den Noorddijk en een 
op den Penscherdijk. g ƒ 1*0,500. . inzenden 27 Juni. vóór 
3 uren, op het bureau van den commandant in het 3e geuie-commande-
ment, te . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het onderhoud vau- en het ver-
richten van eenige werken behoorende tot het Noordzeekanaal. g 

77.500; 8 0. het verdiepen van eenige gedeelten van het Noordhollandsch 
anaal, iu 2 perceelen eu in massa. g resp.: f 25.250 en J 14.300. 

 te 1 uur, door  het ministerie van binnen!, zaken: de levering 
van 130.000 . inachineknlen; 2o. 8000 . schaalkolen. of zooveel 
meer  of minder  als zal blijken benoodigd te zijn. ten behoeve van de 
Algemeene . 

 te 1 uur, ten kantore van den rentmeester  van Baron Van 
n van VVasscnaer. op het : het bouwen vau een nieuw 

voorhuis, aan de bouwing »Üude "  te . lol. bij  den architect 
Brink , te Ellekom. 

, te 2' ., uren. dour  het ministerie van binnen], zaken, aan het 
gebouw van bet prov. best.: het leveren en plaatsen van een ijzeren 
atsluithek 0111 het terrein, de ijzeren hekken tusschen den doorriten de 
binnenpleinen, en het verrichten van eenige bijkomende werken; alles 
ten behoeve der n te Amsterdam. g 
ƒ 77,31o.%. 

 's avonds 6 uren, in Be Ploeg: lo. het bouwen van 
eene schuur  bij n , onder  Arnhem, met bijlevering van materialen; 
2o. eenig»? reparaties aan het huis n , iiestek ter  inzage hij  den 
timmerman Ten Tije, op het landgoed , onder  Arnhem. Aanw. 
van 3—5 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw vau het pruv. best..- het wegruimen van het in de Zuiderzee 
gezonken vaartuig »Vrouw " 

, te 12 uren. door  het best. vau den polder e Eendracht: 
lo. het stichten der  gehouwen voor  een stoomgemaal voor  tien polder 

e Eendracht te : 2o, het leveren eu stellen van een stoom-
werktui g met toe behooren iu die gebouwen. . hij  den ingenieur  P. 
A. . te Vrijenban. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken, leveren en 
stellen van het geheele ameublement voor  de iti-auuhouw-zijude school. 

. hij  den architect . C. van Wijngaarden, aldaar. 
 te l uur, door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 

herstellen en verbeteren van de n in de afdeeling 
Amsterdam. g ƒ 1420; 2o. het herstellen en verbetereu van de 

n in de afdeeling . g ƒ 3145. 
 te 1 uur. door  het prov. best.: hot opruimen van 

Ondiepten uit kanalen en vaarwaters der  provincie, in 3 perceelen. . 
bij  den ingenieur  van den provincialen watei-staat. 

 (op de Veluwe). te 10 uren, door  de e 11-Bouw maat-
schappij, bij  VYed. J. van : het bouwen van een hotel. . hij  den 
bouwkundige Joh. Pannevis. te Utrecht. 

 te 12 uren, door  de Geldeisch-Overijselsche -
spoorweg maatschap pij , in de Sociëteit: lo. Bestek no. 15, grond- en 
kunstwerken ten behoeve van de gedeelten locaalspoorwog. van de grens 
tUSBChen de provinciën Gelderland en Overijsel af tot aan de stations 
Enschede eu o der  Staatsspoorwegen. e 23.fi ; 2o. 
Bestek no. 16, gebouwen en inrichtingen op de halte Bookeloo;  Bestek 

 17. gebouwen eu inrichtingen op het station . Bilj . 
inzenden uiterlij k te 11 uren, aan het bureau der  maatschappij  te 
Winterswijk . 

 te 12 uren, door  het best. van de -
ging, in het lokaal  150// Zuidoost-Buitensingel: het bouwen vaneen 
gezellen hu is met aanhooren. lui. bij  den architect W. B. van , 
te 's-llage, tusschen 9 en 10 uren 's morgens. Aanw. 27 Juni, te 

 uren. 
 te 12 uren, in het gemeentehuis van Aclitkars|u>|eti: 

 het maken van een bruggetje in den straatweg te Surhuisterveen 
over  dc Neeltjewijk. en het maken vau nieuw heschoeiinghout enz. aan 
de brug over  de Pieter-Binneswijk; 2o. het herstraten van gedeelten 
straatweg onder e en , ge-
deeltelijk met nieuwe- en gedeeltelijk met oude steen; 3o. het leveren 
van 100 stère grint voor  de gemeentewegen; to, het van-huiteii-verven 
van de onderwijzei-swouing te Aiigustinusga. Aanw. van pere. 1, 28 
Juni te 11 uren. te Surhuisterveen. 

, te 12',';, uren. ten gemeentehuize: het doen van 
eenige veranderingen aan de gemeenteschool no. 10. Bilj . inzenden 20 
Juni, v66r  's avonds 8 uren. 

, te 1'  5 uren, door  de Westlandsche Stoomt ra  wegmaat-
schappij, op het station der . . S. : Bestek no. 5, het maken van 
eene locomotief- en rijtuige n re mi se met brandstollenbergplaats op het 
stationsplein te Naaldwijk . . op het bureau van den hoofdopzichter 
11. Tol. station B. . . Aanw. 27 Juni, te 1 uur. 

 te 3 uren, door  het best. van het h 
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- nude-mannen-en-vrouwe'nhuis: het bouwen van een 
dtakonieweeshuit op de Weteringschans hij  de , aldaar, 
met de levering van alle materialen :>n arbeidsloonen. . bij  den 
ingenieur-architect A. . van Oenilt. 

 te  uren, iu liet gemeentehuis, hij . , door 
het best. van het waterschap e : de levering en stelling van een 
horizontaal-werkend stoomwerktuig, met 2 stoomketels en verder  toe-
hohoorrn, ten dienste van een stoomwatergemaal in het waterschap 

e . liestekken verkrijgbaar  hij  den werktuigkundige . -
wcer, te . Aanw. te 10 uren, bijeenkomst in liet stutions-
kofliohuis, tegenover  het station Zuidbroek. 

 , te 4 uren. door het polderhest. bij  Jan van : het maken 
van minstens aoü J stoonglooiing aan den , aldaar. . bij 
den secretaris-penningmeester, te 's-Bosch en hij  den opzichter  F. van 

. te Empel. 
 . 'savonds 8 uren, door  den architect (i. Nijhuis. in t 

s e Beurs: het vertimmeren der  behuizing, bewoond door F. 
. in de , A 152. Aanw. 27 Juni, te 9 uren. 

 te  uren, door  het prov. best.: het verbeteren van de 
vaart t Schouw, met het maken der  daartoe 
behoorende werken. . bij  den hoofdingenieur  van den prov, water-
staat, te . Aanw. 27 en 28 Juni. te 10 uren, te beginnen bij 

t Schouw aan het Noordhollandsch kanaal. g f 181,800. 
 te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw der j tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden. in 47 perceelen. 

 te  uren, door  de e -
maatschappij. in het  Bestek no. 314, het maken van 
eene tunnel met grondkeermuren. toegangspadenen bijkomende werken, 
op het stationsemplaccmeiit . . op het bureau van den ingenieur 
van den weg. g ƒ 46.0U0. 

 te  uren. door het ministerie van marine: de levering 
van 350 tonsteenon. als: 100 van de 4e soort. 50 van de 5e soort, 200 
van de 6e soort. 

Nneek., te 12 uren, door  den burgemeester  van Wijluhritseradeel , op 
hel gemeentehuis: de vernieuwing van de brug in den grintweg van 
Scliarnegoiitimi naar . even bewesten eerstgenoemd dorp. 
Aanw. 2 Juli . te 10 uren. 

 hij  den gardiaan .1. , in het St.-Antoniegasthuis: 
eenige belangrijke heistellingen aan de boerenhuizing, bewoond door 

. S. . te Winsiiin . Aanw. 25 Juni, te 11 uren. 
 (onder  Nes), bij  den landbouwer . 1'. Feitstua: het houwen van 

een nieuw lijtshui s bij  en eenige buitengewone hei-stellingen aan zijne 
woning. Aanw. 28 Juni, te 2 uren. 

 te  uren. dooj het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het verrichten van werken tot verbetering van de s in de gemeente 
Grevenhicht , tusschen de kilometerraaien 42 en 43. Aanw. 
27 Juni. g ƒ 23,500: lo. het wegruimen van een in de , 
onder , gezonken vaartuig. Aanw. 27 Juni; 3o. het ver-
richten van baggcrwerk in de Waal nabij , tusschen de 
kilometerraaien 62 en 64 der  herziene rivierkaart . Aanw. 27 Juni. 

g f 9500. 
 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 

behoeve der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op de stations Pm-merend. k en Oosthuizen, en 
van 2 -achterwoningen te Purmerend. ten behoeve van den spoorweg 
Zaandam- . Aanw. 26 en 27 Juni. te 11 uren. g ƒ380,000: 
2o. het herstellen van gi-ond- en rivierwerken nabij  de brug over  den 

n bij n en het onderhouden van de werken voor  den onder-
bouw der  brug. gemaakt volgens bestek no. 725. Aanw. 27 Juni, te 
11 uren. g ƒ 6900. 

* speren, te 12 uren. door  burg. en weth.: het vernieuwen, bijhou-
wen en restaureeren van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, 
met levering van al het benoodigde. Aanw. 29 Juni, te 10 uren. 

 te 3 uren, door het nest. der  waterkeering van den calami-
teusen polder  Nieuwe-Ncuzen, in het Nedcrlaiidsch : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van dien polder. Aanw. 
26 Juni. van 1—3 uren en 30 Juni, van 3—5 uren. 

 te 3 uren. door  burg. en weth.: het vernieuwen van 3 
bruggen in het park , en het maken van een brandspuithuis 
aan het . Aanw. 27 Juni. te , uren. te beginnen in 
het park . 

, te 10 uren, door  het prov. best: het verrichten van 
eenige buitengewone herstellingen aan den steiger  te Walzoorden. Aanw. 
29 Juni en 2 Juli . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering van 
de haven op Terschelling. Aanw. 28 Juni. g ƒ 3575. 

 te 1 uur. door  burg. cn weth.: het aanbrengen van 
eenige veranderingen, vernieuwingen en herstellingen aan het school-
gebouw, aldaar. g ƒ 7200. 

 te 2 uren, ten kantore der  gemeentegasfabriek: het 
onder-proliel-leggen, bestraten en verstraten van het terrein, met leve-
rin g der  benoodigde materialen. Aanw. 28 Juni. te 10 uren. 

, te 2 uren, aan het bureau van den secticingenieur  der 
Staatss|ioorwegen 11. Waldorp: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en 
verdere werken met uitzondering der  wissels en sporen, behoorende tot 
de lij n Arnhem—Nijmegen, in 3 perceelen. . hij  den sectieingenieur 
en den opzichter, te Nijmegen. Aanw. 30 Juni, te 10 uren, aanvan-
gende te Arnhem. 

 te 2 uren. door  het best. van den , in t 
e : eenige herstellingen en het onderhoud aan den vijzel-

molen no. 1, en aanverwante werken cn reparation aan de sluis, sluis-
wachterswoning en brug aan den Amsteldijk . Aanw. door  den opzichter 

. G. de , te 9 uren. 

 te lO'/ i uren, door het ministerie van waterstaat enz., 

 aan het gebouw van het prov. best.: het maken van een ijleren 
onderhouw voor de Aarlerikstelschebrag over de Zuid-Willemsvaart , 
onder de gemeente . Aanw. 30 Juni. g ƒ 9000. 

 J
 te 1 uur, door  burg. eu weth.: het bouwen eener  school 

voor  400 leerlingen, op een terrein aan de Celestraat, aldaar. . bij 
den gemeentearchitect. Aanw. 2 Juli . te 2 uren. 

 tc 11 uren. in e e Os: het houwen van eene 
protestantsche kerk te , nabij  liet station n van den 
spoorweg Arnhem—Utrecht. . hij  de architecten F. W. van Gendt 
Jllz . en A. . Freem. heiden te Arnhem. Aanw. 6 Juli . te 9 uren. 

. te: 12 uren. ten raadhuize: het voorzooveel noodig uit-
diepen en verder  op aangewezen diepten houden der  havens en haven-
monden, voor  6 jaren, imtaaudc 1 Oct. '83. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 381, het maken van perrons 
en een abri en het verrichten van daarmede ui-verliand-staande werken, 
ten behoeve van de halte Windesheini. lui . bij  den secticingenieur  \V. 
.1. k de . te . Aanw. 4 Juli . te 10 uren. 

. te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van een aanbouw aan de 
dienstwoning voor den chef op het aansluitingsplint e Vork , nabij 
Fdst. . bij  den Waarnemend eerstaanwezend ingenieur te n en 
hij den hoofdopzichter A. J. Vorage, te Arnhem. Aanw. 4 Juli, te 
11 uren. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het leggen van spoorbanen en wissels 
en het maken van bijkomende werken op het goederenstation in de 
Stadsrietlanden te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 3 en 
4 Juli . te 11 uren. g / 18.195. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten, behoorende tot de zeewerken 
in , volgens bestek no. 69, dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

g ƒ 50,000 ; 2o. het wegruimen van 3 wrakken in de Zuiderzee, 
aanw. 5 Juli . 

uren, door het ministerie van waterstaat enz-, 
het prov. best.: het maken van een gebouw 
Sas-van-Ge-nd. Aanw. 4 en 6 Juli. g 

 te 2 
aan het gebouw van 
voor  sluisjiersoneel te 
ƒ 16,300. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
houwen van eene schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven 
binnen den k en van een gedeelte kanaal binnen de sluis, met 
bijbehoorende werken, onder  de gemeente Vianen, behoorende tot de 
werken van het kanaal . Aanw. 11 Juli , te 11 
uren. g / 643.000. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstellen van 
eenige paalwerken van liet kanaal door  Zuidbcveland. Aanw. 12 en 14 
Juli . g ƒ 4260. 

A l d o o r 

VA N 

. 
 11 Juni: lo. het bouwen eener  ijzeren 

draaibru g over de singelgracht: ingekomen 7 
bilj. , als: 

B. Verlegh, ƒ 17,949 
Th. , » 17,488 

. Verhoeven, » 17,249 
C. de Groot, » 1«.7-'10 
J. , » 16.232 
B. Wevels. » 16.152 
G. Veldkamp, » 16,693 

2o. het afbreken en wederopbouwen van een 
muur ; ingek. 2 bilj. . als: 

Th. , / 525 
B. Verlegh. ' 453 

So. het leveren van steenkolen: ingekomen 2 
bilj. . als: 

. van der  Jagt a ƒ 0.55 p. . 
. .1. Staal. a  0.5380  l 

4o. het leveren en leggen van riolen op het 
Stationsplein, met het leggen van trottoirbanden 
in de e : ingek. 5 bilj. , als: 

. Burgerjongen, ƒ 1140 
Th. . » 777 
G. v. d. Sandcn. » 685 
B. Verlegh. > 672 
Th. , » 639 

 15 Juni: lo. het maken van 
werken tot voortzetting der  verdediging van de>n 
oever  vont Neuzen: ingek. 9 bilj. , als: 
J. , te . ƒ 86.700 
C. , ii Sliedrecht » 85,600 
J. de Jonge. » Biezelinge, » 85.500 
J. Tollenaar. » Neuzen, » 85,410 
J. Jansen, » , » 85,400 
G. . Bolier.' » Sliedrecht. » 8ï,300 
C. v. d. . » Neuzen. » 85.100 
11. , » , » 84
U. m Jz... » Sliedrecht, » 84.750 

2o. het herstellen van buitengewone storm-
schade aan eenige hoofden bij  de Oude-lloov 
aan de noordzijde van het eiland Schouwen: 
ingek. 2 hilj. , als: 
C. Bolier  te Bruinisse. ƒ 4149 

. C. v. d. Ende, » Zierikzee, » 3720 
3o. het leveren en storten van steen tot voort 

zetting van de oeverveiilediging voor  Neuzen 
ingek. 5 hilj. , als: 

te Neuzen, 
ii Breskens, 
ii Sliedrecht, 
i) . 
» , 
de verbouwing van 

ƒ 670O 
ii 6000 
» 5770 
»i 5768 
,» 5600 

het 

A. . . to Surhuistervcen. ƒ 1635 
. F. de Jong, » Oudehaske, » 1369 

W. . » Gorredijk . » 1220 
G Praamstra, » Veenwouden. » 1100 
G. W. , » 108» 
W. , » Oudehaske. » 1047 
gegund. 

 15 Juni: de gewone vernieu-
wings- en onderhoudswerken van den Suzanna-
polder: minste inschrijver  was C. , te 
St.-Annaland. voor ƒ 7560. 

 15 Juni: de verschillende wer-
ken aan het cal. waterschap Walzoorden; aan-
genomen door  W. , te , voor 
J 22,873. 

 15 Juni: het verbouwen van het 
perceel iu het Noordeinde no. 30. onder  beheer 
van den architect W. F. van der : ingek. 
10 hilj. , als: 
C. G. v. Oerle. 
C. Carlier . 
(.'. Flippo. 

. de long &  G. , 
A. v. Engelenburg, 
J. r  &  A. v. 't . 
Willi. "  v. d. , 

. N. , 
P. J. Cluïstiaanse en N. A 

Zekvelt. 
VV. P. J. Verhaar, 
gegund. 

 16 Juni: het verbeteren, aanleggen 
en onder-proliel-brcngen van 3300 . rijbaan in 
den polder  Nieuwe-Neiizen, het hegrinten van 
dien weg met het onderhoud tot 30 Apri l '84: 
ingek. 3 geldige bilj , als: 
.1. , te , ƒ 5159 
C. Bakker. » Sliedrecht, 

. de .,11 Neuzen. 
 16 Juni: het houwen van een 

schoolgebouw voor  288 leerlingen, aan den Zuid-
dijk , aldaar: ingek 8 bilj. , als: 

tc ) ƒ imv 
 idem .> 3.(00 

)> idem » 3825 
n idem * 3504 
 idem  3518 

n idem » 349» 
 idem » 3457 
 idem » 3446 

 idem » 3215 
.) idem .» 2U07 

. v. Asseldonk, tc . ƒ 22,870 
J, v. Nunen, » idem » 22,759 
.1. W. v. d. Putten, » idem » 22.747 
gegund. 

r  besteder  wordt geleverd: marmeren 
schoorsteenen en vloeren, spiegelglas, ornemen-
ten enz. 

 18 Juni: het bouwen van een wacht-
sluis, in het waterschap Stoppeldijk, tusschen 
de bestaande sluizen te n in die ge-
meente: ingekomen 4 bilj. , als: 
P. Joh. Visser, te , / 18,272 
tl . Bolier. » Sliedrecht. » 17,908.50 
A. Tholens, » , » 15,971.75 

. Walraven. i> Neuzen. i> 14.578 
Wegens te hooge inschrijvin g niet gegund. 

 18 Juni: Bestek nn. SU, het 
maken van een locomotief- en rijtuigremis e met 
hratiilstnllenbergplaats en verdere werken op het 
statinnsemplacement der . . S. . te Bussem; 
ingekomen 15 hilj. , als: 

te Amsterdam. ƒ 8800 
» , » 8750 

P. Andriessen. » .  8400 
P. , » Utrecht, » 8360 
N. v. Veersen, . , » 8357 

. J. ,  Amsterdam, » 8318 
A. , , » 8300 
11. Ozinga, » Amsterdam. » 8240 
B. A. v. Schadewijk. » . » 8170 
tl . Slaap. » Amsterdam, » 8130 
E. , » Bussem, > 8000 
E. ,1. .lurriens. » Naarden. » 8000 
(i , it Bussem, » 7895 

. , » , » 7675 
,1. Fuhreti. » idem » 7013 

dubbele 

. Nieinaii. 
'594 . .1. Uhlenherg. 

34.700 

J. Tollenaar, 
. v. . 

J. . Adriaanse. 
A. . . 

. , 
 15 Juni 

perceel A 474c, achter  de . . bijzondere school, 
in te richten tot woning voor  den hoofdonder-
wijzer: 

; ingek.  bilj. . als: 
A. , ƒ 8832 
A. C. Bom. » S600 
Erven A. v. . » 3664 
J. Schoenmaker, » 3403 
Th. Erkelens, ' 3386 
A. v. d. . » 3365 
J. Nuijten, » 3360 
J. , i'  SS47 
A. v. d. Akker , » 3324 

Enkel timmerwerk ; ingek. 5 hilj. , als: 
J. J. , t 2014 
A. , » 1907 
P. C. Schrauwen. » 1818 
P. A. Oomes, » 1814 
A. v. d. Akker , » 1752 

gegund. 
Enkel metselwerk: ingek. 2 bilj. , als: 

G. v. d. Sande, ƒ 2180 
Th. Erkelens, » 1572 

gegund. 
Vurh l , 16 Juni: het bouwen van een school-

lokaal met 3 afdeelingen, onderwijzerswoning, 
schoolameublement en bijlevering van alle mate-
rialen: ingek. 4 bilj. , als: 
J. A. , te Vueht, ƒ 12,900 

. Schellekens, » idem » 12,746 
J. , » idem » 12,600 
J. v. , » Oosterwijk, » 12.165 

 15 Juni: het slatten der , 
tc zamen p. m. lang 1360 ; ingekomen 4 
bilj. , als: 
J. , te Gorredijk , /'  2690 
G. Praamstra, » Veenwouden, » 2600 
W. , » Oudehaske, » 2400 

.  de Jong, » idem » 2165 
gegund. 

2o. het baggeren van een geul langs dc n 
p. m. lang 700 ; iugek. 6 bilj. . als: 

Tr Eindhout. te , 
.1. ,

. Veltenaar. » idem 
. v. d. Endt » idem 

Camesi &  Co., » , 
J. C. Pot. ii . 
.1. 1'. Wiinmers, » idem 
W. F. , » , 
nog niet gegund. 

g / 36-500 
. 16 Juni: het bouwen eener  nieuwe 

school met onderwijzerswoning. onder  beheer  van 
den architect C. A. van , te Grave: ingek. 
9 bilj. , als: 
F. Wagenmakers, te Osch, ƒ 12,200 

. ü. v. . ii Crave,  10,924 
(1. Verhoeven,  Osch. » 10.805 
A, Pullis, ii idem » 10.817 
A. G. Nagelvoort. , » 10.440 
G. v. , » Osch. » 10,396 

. v. d. Biggelaar, » idem » 9,996.50 
N. , ii idem » 9.990 
A. v. (iriensven, » idem » 9,925 
gegund. 

 16 Juni: lo. het houwen van 
cene school te Termunten; ingek. 8 bilj. . als 

2o. Bestek no.313, het maken van vie 
'» 5100 wachterswoningen van drijfsteen-regelwerk. waar-
ii 4570 van 2 aan den spoorweg m 

en 2 aan den spoorweg m 
met daarbybehoorende werken, in 2 perceelen: 

[ierc. 1 («re. 2 massa. 
E. . 
Bussem, ƒ 10,300 ƒ10,300 ƒ20,600 

(i. , Bussern, 10,200 10,200 20,400 
. w . 10,000 

A. . . 9,998 
35,439 ! J). A. v. Schadewijk, 
35,199 | , 

f 37.200 
» 36.548 
ii 36.186 

35 695 
35,751 

S.620 
9,997 

9,900 

20,100 

20,000.50 

20,000 

19.990 
19,500 
19.300 

P. Post, te Ten Post ƒ «1»0 
J. Pot » Stedum. s 6065 
F, Tul , ii Borgsweer. » 5600 
E. Tulp, » Westerlee,  5695 
E. B'ons &  F. Schutler,» Tennunterzijl , » 5448 
W. S. v. , » Nieuwolda. "  5442 
E. P. v. d. , » Woldendorp, » 5011 

. Waalander, » Noordbrook. » 4895 
2o. school te Wagenborgen; ingekomen 6 

bilj. , als: 
 "  te Stedum. 

ii Scbeemda, 
ii Ten Post, 
ii Wagenborgen. 
» Westerlee, 
» Wagenborgen, 

Juni: het bouwen 
ambulancematerieel. 

/ 4100 
» 4039 
n 3948 
» 3530 
ii 3500 
» 3473 

van een 
aldaar: 

J. Pot, 
. Brons. 

P. Post, 
. F. . 

E. Tulp, 
F. Schutler, 

 16 
magazijn voor 
ingek. 7 bilj. , als: 

W. A. G. Jansen, ƒ 9828 
. 0. Frijlink , » 9434 

J. v. d. .  9270 
. Pisa, » »249 

J. , » 8975 
B. ,  8964 

. , » 8700 
. 18 Juni: het bouwen van een 

hoerenhuis, voor  Antoon Prinzen, onder  beheer 
van den architect . ; ingekomen 7 
bilj. . als: 
A. Schampers, tc , 
J. v. d. Velden, » idem 

. Noten, » idem 
F. Oliviors, » Gemert, 

C. Alkemade Cz.. 9,082 
J. B. , 

, 8.966 
.1. Engelfriet, 
Amsterdam, 

G. . Brnkmeijer . 
Amsterdam. 

P. Adriessen. 
, 9.990 9.990 

. Niemaii, Amsterd., 
W. ('lippee, . 8,745 10.600 

. .1. Ulilenberg, 
, 

. v. d. Sluijs, Beverw., 9,230 
F. . v. . -
en-Polanen, 9,248 

P. , 
Utrecht 
. J. , 
Amsterdam, 

N. de Wolll' . Beverw., 8,989 
.1. v. Servetten &  J. 
Schiebels. , 8.800 

J. Fuhren. , 
J. Poot, Amsterdam, 9.690 
Wed. J Bosch, 
Sloterdijk , 9,050.50 

W. . Struij s &  G. 
J. Gemke. Amst, 8,946 

 18 Juni: lo. Bestek no. 22, het 
maken van den steenen bovenbouw van de brug 
over  den Amstel, tusschen de Amstelstraten, en 
biibehoorende werken; ingek. 5 bilj. , als: 

C. .1. .  96,000 
83,000 
79,980 
79,828 
76,876 

het verbouwen van de 

19,250 
9.830 19,050 

18,787 

18,700 
9.589 18,578 

9,650 18,460 
9,210 

f 25.980 
» 25,794 
> 24,625 

lartog. 
. C. , 

C J. , 
.1, J. , 
J. P. Cornelissen, 

|0, Bestek no. 27, 
openbare lagere school le klasse no. 14, op den 
hoek van de Joden-Breestraat en : 
ingek. 7 bilj. , als: 

Brouwer en , 
A. . . 
W. Voskuijl , 
A. Brugman, 
G. Woud, 

. C. , 
. , 

3o. Bestek no. 

ƒ 19,200 
. 16,679 
» 14.980 
n 14,360 
» 13,931 
» 13,889 
» 18,100 

het verbouwen van
openbare lagere school le klasse no.  in

22,880  Zwanenburgerstraat; ingek. 7 bilj. , als: 



 O . 

a kon ie-wees- oudo-maimon-en-vromvonhuis: hot bonwon van oen 
diakonieweeshuit op do Weteringschans bij  do , aldaar, 
met de levering van allo materialen en arbeidslnnnon. lid . hij  den 
ingenieur-architect A. . van Gendt. 

 te 4 oren, in het gemeentehuis, hij . , door 
het best. van het waterschap e : de levering en stelling van een 
horizon taal-werkend stoomwerktuig, met 2 stoomketels en verder  toe-
beboeren, ten dienste van een stoomwatergemaal in bet waterschap 

e . Bestekken verkrijgbaar  bij  den werktuigkundige E -
weer, te . Aanw. te 10 uren, bijeenkomst in het stutions-
kofliehuis, tegenover  het station Zuidbroek. 

l-:mpel . te 4 uren. door  het polderbest. bij  Jan van : het inaken 
van minstens 2 steenglooiing aan den , aldaar. . bij 
den secretaris-penningmeester, te s-Bosch en bij  deu opzichter  F. van 

. te Empe
.roningeii , 'savonds 8 oren, door  den architect G. Nijhuis. in t 
s e Beurs: bet vertimmeren der  behuizing, bewoond door  F. 

Brugsma. in de Oude-Ebbingostraat, A 152. Aanw. 27 Juni, te 9 uren. 

a i *  . te 11 uren, door  het prov. best.: bet verbeteren van de 
vaart t Schouw, inet bet maken der  daartoe 
behoorende werken. . bij  den hoofdingenieur  van den prov. water-
staat, te . Aanw. tl en 28 Juni. te 10 uren, te beginnen bij 

t Schouw aan bet Noordhollandsch kanaal. g f 181,800. 
 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 

gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende hennodigdheden, in 47 perceelen. 

% in»t e r i l » i n . te /j  uren, door  de e -
inaatschappij. in het : Bestek no. 314, het maken van 
eene tunnel metgrondkeermuren. toegangspadeii en bijkomende werken, 
op het stationsemplacement . . op het bureau van den ingenieur 
van den weg. g ƒ 46 )0. 

 te 11 uren. dour  bet ministerie vau marine: de levering 
van 350 tonsteeuen. als: 10  van de 4e soort. 50 van de 5e soort, 200 
van de Ge soort. 

 te 12 uren, door  den burgemeester  van Wijmbritseradeel, op 
bet gemeentehuis: de vernieuwing van de brug in den grintweg van 
Scharnegoutmn naar . even bewesten eerstgenoemd dorp. 
Aanw. 2 Juli . te 10 uren. 

 hij  den gardiaan J. , in het St-Antoniegasthuis: 
eenige belangrijke herstellingen aan de boerenhuizing. bewoond door 

. S. . te Winsum. Aanw. 25 Juni, te 11 uren. 
 (onder  Nes), bij  den landbouwer . . Feitsimi: het bouwen van 

een nieuw lijtsbui s bij- en eenige buitengewone hei-stellingen aan zijne 
woning. Aanw. 28 Juni, te 2 uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het verrichten van werken tot verbetering van dc s in de gemeente 
Grevenbicbt , tusschen de kilomoterraaien 42 en 43. Aanw. 
27 Juni. g ƒ 23,500: 2o. het wegruimen van een in de , 
onder , gezonken vaartuig. Aanw. 27 Juni; 3o. het ver-
richten van baggerwerk in de Waal nabij  Bato's-erf, tusschen de 
kilomoterraaien 62 en 64 der  herziene rivierkaart . Aanw. 27 Juni. 

g f 9500. 
 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 

behoeve der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op de stations Purmcrend, k en Oosthuizon, en 
van 2 wachterwoningen te Purmcrend. ten behoeve van den s|>oorweg 
Zaandam- . Aanw. 26 en 27 Juni. te 11 uren. g /'380.000: 
2o. het hei-stellen van grond- en rivierwerken nabij  de brug over  den 

n bij n en het onderhouden van de werken voor  den onder-
houw der  brug, gemaakt volgens bestek no. 725. Aanw. 27 Juni. te 
11 uren. g ƒ 6900. 

A s p e r e n, te 12 uren. door  burg. en weth.: het vernieuwen, bijbou-
wen en restaureeren van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning. 
met levering van al het benoodigde. Aanw. 29 Juni, te 10 uren. 

 te 3 uren, door  bet best. der  waterkeering van den ca lam i-
teusen polder  Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsch : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van dien polder. Aanw. 
26 Juni. van 1—3 uren en 30 Juni, van 3—5 uren. 

 tc 3 uren. door  burg. en weth.: het vernieuwen van 3 
bruggen in het park , cn het maken van een brandspuithuis 
aan het . Aanw. 27 Juni, tc V»/» uren, tc beginnen in 
bet park . 

, te 10 uren, door  het prov. best: het verrichten van 
eenige buitengewone herstellingen aan den steiger  te Walzoorden. Aanw. 
29 Juni en 2 Juli . 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering van 
de haven op Terschelling. Aanw. 28 Juni. g ƒ 3575. 

, te 1 uur. door  burg. en weth.: bet aanbrengen van 
eenige veranderingen, vernieuwingen en herstellingen aan het school-
gebouw, aldaar. g ƒ 7200. 

 te 2 uren, ten kantore der  gemeentegasfabriek: het 
ondor-profiel-leggcn, bestraten en verstraten van het terrein, met leve-
rin g der  benoodigde materialen. Aanw. 28 Juni. te 10 uren. 

 tc 2 uren, aan het bureau van den sectieingenieur  der 
Staatsspoor  wegen . Waldorp: het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en 
verdere werken met uitzondering der  wissels en sporen, behoorende tot 
de lij n Arnhem—Nijmegen, in 3 perceelen. . bij  don sectieingenieur 
en den opzichter, te Nijmegen. Aanw. 30 Juni, te 10 uren, aanvan-
gende te Arnhem. 

 te 2 uren. door  het best. van den , in t 
e ; eenige herstellingen cn het onderhoud aan den vijzel-

molen no. 1, en aanverwante werken en reparation aan de sluis, sluis-
wachterswoning en brug aan den Amsteldijk . Aanw. door  den opzichter 

. G. de , te 9 uren. 

 te lO'/ i uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het maken van een ijzeren 
onderbouw voor  de Aarlcnkstclschebrug over  de Zuid-Willemsvaart , 
onder  dc gemeente . Aanw. 30 Juni. g ƒ 9000. 

Z w o l l e , te 1 uur, door  burg. cn weth.: bet bouwen eener  school 
voor  400 leerlingen, op een terrein aan de Celestraat, aldaar. . bij 
den gemeentearchitect. Aanw. 2 Juli , te 2 uren. 

, te 11 uren. in e e Os: het houwen van eene 
prntestantsche kerk te , nabij  het station n van den 
spoorweg Arnhem—Utrecht. . bij  de architecten F. W. van Gendt 
J Gz. en A. . . beiden te Arnhem. Aanw. 6 Juli . te 9 uren. 

 te 12 uren. ten raadhuize: het voorzoovee noodig uit-
diepen en verder  op aangewezen diepten houden der  havens en haven-
monden, voor  6 jaren, iui:aaude 1 Oct. '83. 

, tc 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 381, het maken van perrons 
en een abri en bet verrichten van daarmede in-verbaiid-staandc werken, 
ten behoeve van dc halte Windesheim. lui . bij  den sectieingenieur  W. 
J. k dc . te . Aanw. 4 Juli . te 10 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van een aanbouw aan dc 
dienstwoning voor  den chef op het aansluitingspunt e Vork , nabij 

. . bij  den waarnemend eerstaanwezend ingenieur  te n en 
bij  den hoofdopzichter  A. J. Vorage, te Arnhem. Aanw. 4 Juli , te 
11 uren. 

' s  te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het leggen van spoorbanen en wissels 
en het maken van bijkomende werken op het goederenstation in de 
Stadsrictlandeu te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. 3 en 
4 Juli . te 11 uren. g ƒ 18.195. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz... aan 
het gebouw van het prov. best.: lo het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten, behoorende tot de zeewerken 
in , volgens bestek no. 69, dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

g ƒ 50,000; 2o. het wegruimen van 3 wrakken in de Zuiderzee. 
Aanw. 5 Juli. 

 te 2 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.. 
aan het gebouw van bet prov. best.: het inaken van een gebouw 
voor  sluis|>ersoneel te Sas-van-Gcnd. Aanw. 4 cn 6 Juli . g 
ƒ 16,300. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
bouwen van eene schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven 
binnen den k en van een gedeelte kanaal binnen de sluis, met 
bjjbehoorende werken, onder  de gemeente Vianen, behoorende tot de 
werken van bet kanaal . Aanw. 11 Juli , te
uren. g ƒ 643.000. 

 tc 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het vernieuwen en herstellen van 
eenige paalwerken van liet kanaal door  Zuid beveland. Aanw. 12 cn 14 
Juli . g ƒ 4260. 

P 

. 
 11 Juni: lo. het bouwen eener  ijzeren 

draaibru g over  de singelgracbt: ingekomen 7 
bilj. , als: 

li . Vcrlegh, ƒ 17,949 
Th. , » 17,488 

. Verhoeven, » 17,240 
C. de Groot. » 16,730 
J. , » 16,232 

. Wevels. » 16.152 
G. Veldkamp, » 15,593 

2o. het afbreken en wederopbouwen van een 
muur : ingek. 2 bilj. . als: 

Th . , f 525 
B. Vcrlegh.  463 

8o. het leveren van steenkolen: ingekomen 2 
bilj. . als: 

. van der  Jagt. a ƒ 0.55 p. . 
. . Staal, a « 0.5380 » » 

4o. het leveren en leggen van riolen Op het 
Stationsplein, met het leggen vau trottoirbanden 
in dc e : ingek. 5 bilj. , als: 

. Burgerjongen, ƒ 1 1 40 
Th. .  777 
O. v. d. Sanden.  685 
B. Vcrlegh.  672 
Th. ,  6W 

 15 Juni: lo. het maken van 
werken tot voortzetting der  verdediging van den 
oever  vooi Neuzen: ingek. 9 bilj. , als 
J. . 
C. , 
J. de Jonge. 
J. Tollenaar. 
J. Jansen, 
G. . Bolier.' 
C. v. d. . 
11. , 
O. m Jz.. 

te . ƒ 86,700 
85,600 
85.500 
85,410 
85,400 
8\300 
85.100 
84.910 
84.750 

 Sliedrecht. 
 Biczeiinge, 

» Neuzen, 
1 , 
» Sliedrecht. 
» Neuzen, 
l , 
j» Sliedrecht, 

2o. het herstellen van buitengewone storm-
schade aan eenige hoofden bij  de Oude-lloeve 
aan de noordzijde van het eiland Schouwen: 
ingek. 2 bilj. , als: 
C. Bolier  tc Bruinisse. ƒ 4149 

. C. v. d. Ende, » Zierikzee, i 3720 
3o. het leveren en storten van steen tot voort-

zetting van de oeververdediging voor  Neuzen; 
ingek. 5 bilj. , als: 

te Neuzen, ƒ 6 7 00 
i Brcskens,  6000 
» Sliedrecht, » 5770 
» . » 5768 
i .  5600 
de verbouwing van bet 

perceel A 474c, achter  dc . . bijzondere school, 
in te richten tot woning voor  tien hoofdonder-
wijzer 

J. Tollenaar. 
. v. . 

J. 11. Adriaanse. 
. . 

, 
 15 Juni 

v uzer 
' 

ƒ 3832 
 3600 

» 3564 
» 3403 
- 3386 
» 3365 
» 3360 
» 3347 
» 3324 

als: 
f 2014 
» 1907 
 1818 

» 1814 
1 1752 

lassa; ingek. 9 bilj. , als: 
A. h ie len. 
A. C. Bom. 
Erven A. v. . 
J. Schoenmaker, 
Th. Erkelens, 
A. v. d. . 
.1. Nuijten, 
J. , 
A. v. d. Akker . 

Enkel timmerwerk : ingek. 5 bilj . 
J. J. , 
A. . 
P. C. Schrauwen. 
P. A. Ooines, 
A. v. d. Akker , 

gegund. 
Enkel metselwerk: ingek. 2 bilj. , als: 

G. v. d. Sande, ƒ 2180 
Th. Erkelens,  1572 

gegund. 
Vueht, 15 Juni: het bouwen van een school-

lokaal met 3 afdeelingen, onderwijzerswoning, 
sohoolameublomont en bijlevering van alle mate-
rialen: ingek. 4 bilj. , als: 
J. A. , te Vucht, ƒ 12,900 

. Schellekens, » idem > 12,746 
J. , » idem  12,600 
J. v. , » Oostenrijk, » 12,165 

, 15 Juni: het slatten der , 
te zamen p. m. lang 1360 ; ingekomen 4 
bilj. , als: 

te Gorredijk , 
» Veenwouden. 
» Oudehaske, 
» idem 

A. . . to Surhuisterveen. ƒ 1635 
 F. de*  Jong, » Oudehaske, » 1359 

J. W. . » Gorredijk . » 1220 
G Praainstra, » Veenwouden. » 1100 
G. W. , » 1089 
W. , » Oudehaske. » 1047 
gegund. 

 15 Juni: de gewone vernieu-
wings- en onderhoudswerken van den Suzanna-
polder: minste inschrijver  was C. , te 
St.-Annaland. voor  ƒ 7560. 

 15~ Juni: de verschillende wer-
ken aan het cal. waterschap Walzoorden; aan-
genomen door  W. , te , voor 

) 22,873. 
 , 15 Juni: het rhouwen van het 

J. , 
G. Praamstra, 
W . , 
11. F. de Jong, 
gegund. 

2o. het baggeren Tan een geul langs de , 
p. m. lang 700 ; iugek. 6 bilj. . als: 

f 2690 
» 2600 
 2400 

> 2165 

, ƒ
m » O 

i.i.-in » 3825 
idem » 3504 
idem » 3518 
idem » 34»» 
idem i> 3457 
idem » 3446 

idem » 3215 
idem » 2907 

percei'l in het Nonrdeinde no. 30. onder  beheer 
van den architect W. F. van der ; ingek. 
10 hilj. , als: 
C. G. v. Oerlc. 
C. Curlier , 
C. Flippo. 

. do Jong & (;. n 
A. v. Engelenburg, 
J. r  &  A. v. 't . 
Willi. "  v. d. , 

. N. , 
P. J. Christianize en X. A 

Zekvelt. 
W. P. J. Verhaar, 
gegtmd. 

Neuzen. 10 .luni: het verheteren.  leggen 
en nndor-proliel-erengen van 3300 . rijhaan in 
den polder  Xieuwo-Xouzen, het hegrinten van 
dien weg inet het onderhond tot 30 Apri l '84: 

;ek, 3 geldige hilj , alsi 
.1. . te , ƒ 5159 
('. . » Sliedrecht, » 5100 
Ü. de r  .laci.,» Nemen, » 4570 

. 16 Juni: het houwen van een 
schoolgebouw voor  288 leerlingen, aan den Zuid-
dijk , aldaar; ingek 8 hilj. , als: 

* , 
, 

idem 
idem 

, 
. 

idem 
. 

f 37.200 
 30.548 

» 36,186 
 35 595 

» 35,751 
» 35,43» 
» 35,1»» 
» 34.700 

T. . 
J. Uleman, 

. Veltenaar. 
 v. d. . 

C'amesi &  Co., 
.1. C. Pot. 
J. P. Whnmers, 
W. F. , 
nog niet gegund. 
taming / 0 

Osrl i . 16 Juni: het bonwen eener  nieuwe 
school met onderwijzerswoning. onder  beheer  van 
den architect C. A. van , te Grave: ingek. 
9 bilj. , als: 
F. Wagenmakers. 

. G. v. . 
G. Verhoeven, 
A. Pulles, 
A. G. Nagelvoort. 
G. v. , 

. v. d. Biggolaar, 
X. , 
A. v. (iriensven, 
gegund. 

T r r n i i i n t e n . 16 Juni 
eene school te Termunten; ingek. 8 

. v. Asseldnnk, te . ƒ 22,870 
.1, v. Nunen. » idem » 22,759 
.1. W. v. d. Putten, » idem » 22.747 
gegund. 

r  besteder  wordt geleverd: marmeren 
schoorsteenen en vloeren, spiegelglas, ornemen-
ten enz. 

, 18 Juni: het houwen van een wacht-
sluis, iu het waterschap Stoppeldijk, tusschen 
de besüiamle sluizen te n in die ge-
meente; ingekomen 4 bilj. . als: 
P. Joh. Visser, te , ƒ 18,272 
G . . » Sliedrecht. » 17,908.50 
A. Tholens, » , » 15.W71.75 

. Walraven.  Xeuzcn. » 14.578 
Wegens te hooge inschrijvin g niet gegund. 
Ani. lerdam . 18 Juni: Uestek nn. 311, het 

maken van een locomotief- en rijtuigremis e inet 
hrandstollenliergpluats en verdere werken op het 
stationsoinplaeoment der . . S. . te Bussem; 
ingekomen 15 hilj. , als: 

. Xieman, te Amsterdam. / 8800 

. .1. (Uilenberg. » , » 8760 
P. Andriessen, » . » 8400 
P. , » Utrecht, » 8360 
N. v. Veereen, . . » 8337 

. J. ,  Amsterdam, » 8318 
A. , » , » 8300 

. Ozinga, » Amsterdam. » 8240 

. A. v. Schadewijk. » . » 8170 
Cl. Slaap. » Amsterdam, » 8130 
E. , » Bussem, * 8000 
E. .1. .lurriens. » Xaarden. » 8000 
G , » . » 7895 
[{. , » , » 7675 
.1. Fuhren, » idem » 7013 

2o. k 110.313, het maken van vier  dubbele 
waulitcrswoningen van drijfsteen-rcgelwerk, waar-
van 2 aan den spoorweg m 
en 2 aan den spoorweg m 
met daarbijbehoorende werken, in 2 perceelen: 

perc. 1 perc. 2 massa. 
E. . 
Bussem, ƒ 10,300 ƒ10,300 ƒ20,600 
. , Bussem, 10,200 10,200 20,400 

10,000 
9,998 

8,620 
9,997 20,100 

te Osch. ƒ 12,200 
i> Grave,  10,924 
. Osch. » 10.805 
 idem » 10.817 
» , » 10.440 
n Osch. » 10,396 
» idem » 9,996.50 
 idem » 9.990 

i) idem » 9,925 

9,990 9.990 

lo. het bouwen van 
bilj. . alsi 

ƒ 6190 
» 6065 
» 5600 

5595 
5448 
5442 
5011 
4895 

P. Post, te Ten Post, 
J. Pot, » Stedum. 
F, Tul , » Bot ga weer, 

 Tulp, » Westerlee, 
E. B-ons &  F. Schutter,» Termunterzijl , 
W. S. v. , » Xieuwolda. 
E. P. v. d. , » Woldendorp, 

. Waslander, » Noordbroek, 
2o. school te Wagenborgen; ingekomen 6 

bilj. , als: 
te Stedum. / 4100 
» Scheemda, » 4039 
 Ten Post, » 3948 

» Wagenborgen. » 3630 
» Westerlee, » 3500 
» Wagenborgen, » 3473 

Juni : het bouwen van een 
ambulancematerieel, aldaar; 

J. Pot, 
. Brons. 

P. Post, 
. F. . 

E. Tulp, 
F. Schutler, 

Utrecht , 16 
magazijn voor 
ingek. 7 bilj. , als: 

W. A. G. Jansen, 
. G. Frijlink , 

.1 v. d. . 
. Pisa, 

J. , 
B. , 

. , 

ƒ 9828 
» 9434 
. 9270 
» 9249 
» 8975 
» 8964 

8700 
 el m o n d. 18 Juni: het bouwen van een 

heerenhuis, voor  Antoon Prinzen, onder  beheer 
van den architect . ; ingekomen 7 
bilj. . als: 
A. Schampers, te , / 25.980 
J. v. d. Velden, » idem » 25,794 

. Noten, » idem » 24,625 
F. Olivicre, » Gemert, » 22,880 

. w . 
A. , . 
B. A. v. Schadewijk, 

, 9,900 
C. Alkemade Cz„  9,082 
J. B. , 

. 8.966 
.1. Engelfriet, 
Amsterdam, 

G. . . 
Amsterdam. 

P. Adriessen. 
, 

. Nieman, Amsterd., 
1 W. Coppée, . 8.745 10.600 

. .1. , 
, 

. v. d. Sluijs, Beverw., 9,230 9.830 
F. . v. . -
en-l'olanen. 9,248 

P. , 
Utrecht, 
. J. , 
Amsterdam, 

X . de VVollV. Beverw., 8,989 
.1. v. Servellen &  J. 
Schiebels. , 8.800 

J. Fuhren. , 
J. Poot, Amsterdam, 9.590 
Wed. J Bosch, 
Sloterdijk , 9,050.50 

W. . Struij s &  G. 
J. Gemke. Amst.. 8,945 
Amsterdam, 18 Juni: lo. Bestek no. 22, het 

maken van den steenen bovenbouw van de brug 
over  d.n Amstel. tusschen de Amstelstraten, en 
hijhehoorende werken; ingek. 6 bilj. , als: 

C. .1. . f 96,000 
. C. , » 83,000 

C J. , » 79,980 
J, J. Boekholtz, » 79,828 
,1. P. Cornelissen, » 76,876 

lo. Bestek no. 27, het verbouwen van de 
openbare lagere school le klasse no. 14, op den 
hoek van de Joden-Breestraat en : 
ingek. 7 bdj., als: 

Brouwer en , 
A. . Grijpink . 
W. Voskuijl , 

9.589 

9.650 
9,210 

20,000.50 

20,000 

19.990 
19,500 
19,300 

19,250 
19,050 

18,787 

18,700 
18,578 

18,450 

A. Brugman, 
G. Woud, 

. C. , 

. , 
3o. Bestek no. 

ƒ 19,200 
. 16,679 
 14.980 

» 14,350 
» 13,931 
» 13,889 
» 13,100 

29, het verbouwen van de 
openbare lagere school le klasse no. 4, in de 
Zwanenburgerstraat; ingek. 7 bilj. , als: 
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Brouwer en , 
G. Woud, 

. C. , 
A. . Grijpink , 
A. v. Wensveen, 

. , 
J. J. Fontijn , 

/ 14,999 
» 11,941 
» 10,800 
» 10,359 
> 9,600 

9,550 
8,300 

 18 Juni: het verbouwen van 
 scholen in de gemeente; minste inschrijvers 

waren: 
voor  de school in de stad: Gieskes, Azewijn,y 1300 

> » l te Beek: Van . Weel, 7 
 » » Zeddain: Yarwijk , Zeddam, a 1780 

 19 Juni: bet verbeteren van 
bet militai r  hospitial te ; minste 
inschr. was P. Bocrmans, te , voor 
ƒ 5189. 

 19 Juni: lo. het maken van 
een gebouw tot huis\esting van den bewaker 
en van werklieden bij  de torpedomagaziinen te 

; minste inschr. waren Gebr. , te 
Nieuwediep, voor ƒ 4578. 

2o. het maken van eene hadplaats voor het 

farnizoen te r en de wacht van bet fort 
rfprins ; minste insclir. was P. , te 

 voor ƒ 3511. 
 a/d. Uinval, 19 Juni: het bou-

wen van 2 woonhuizen, aldaar, voor  de liriuaJ . 
G. Uphof, naar het ontwerp van den bouw-
kundige G. A. ; ingekomen 20 geldigi 
bilj. , als: 

W. . Struij s en G. J. Geinke, ƒ 32.593 
B. P. Wijsman & . v. Stuijrenberg,» 20,400 

2o. het verrichten van herstellingen en ver-
nieuwingen aan de n op de 

, met het onderhoud dier  werken van 1 
Juli '83—30 Juni '84, in 5 perceelen; perc 1 
ingekomen 3 bilj , als 
GrSmeets, " '  te , 
, Cortonraud, » , 

G. Straatman, » , 
perc 2 ingek. 8 bilj, , als: 

P. . Creemers, tc . 
» Gi-ave, 

. 
J. Billen, 
G. Sti-aatiuan. 

>rc. 3 ingek. 3 bilj. , al.. 
. , te Grave, 

G. Straatman, » , 
P. . Creemers, > t 

perc. 4 ingek. 8 bilj. , als: 
. , te Grave, 

J. . v. , » , 
. J. Bekkers, » Baardwijk 

J. . , 
A. , 
.1. . 
J. A. Groot, 
A. Gelden*, 

Paiuiei ïien. 

f 13.000 
» 11,503 
» 11,112 

ƒ 9978 
» 9240 
» 8960 

ƒ 8400 
l 8116 
» 7084 

ƒ 16.200 
» 16,090 
.) 15,952 

15,5110 

2o. Bestek no. 14, diverse overbruggingen
hoogste inschr. B. , Gouda, ƒ 17.200 
laagste » | |. .1. Ncderhorst, idem n 12 370 

Voor heide werken te zamen hoogste inschr. 
ü, P. W. , Gouda. ƒ 67
laagste inschr. J. Visser. Papendrecht, » 55,769 

 20 Juni: het verbouwen van het 
schoo gebouw, met hijleveriii g van materialen en 
schoolmeiiholen; ingek. 6 bilj. , als: 
T. , 
.1. Poelman, 

. . 
J. lebelings, 
O. Olhinga, 
 T. . 

Nederhemert,  15,200 

.1. Nouies Pa-
ft  v. Beendclust, 
Brouwer en , 
W. . , 
J. Stam, 
J. v. Voorthuijzen, 
G. de Groeve, 
N. de Bruijn , 
J. A. , 

. , 
P. G. Bloem, 

d en Boeljon, 
t. e &  Co. 
G. Joining, 
W. J. Okkes, 
E. . , 
B. , 
J. F. v. . 

29,300 
» 29,100 
> 28,500 
» 28,497 
» 28,399 
» 28.250 
» 27.900 
» 27,500 
» 26.975 
» 26,696 
» 26,480 
» 26,449 
» 25,530 
» 25,260 

24,339 
» 23.869 
» 23,817 

23,439 

Grave, » 14500 
t> Nijmegen, »i 14.333 
> Osch. » 13,000 

perc. 5 ingek. 4 hilj. . als: 
G. Straatman, tc . ƒ 22.228 

. .1. . . Baardwijk , » 21.781 
A. , » Nederhoiuert, » 20.900 
J. . > Grave. » 20,900 

3o het verrichten van eenige werken tot 
norinaliseering van den Nederrijn , in de ge-
meenten Arnhem en lluiseii, tusschen de kilo-
meterraaien 23 en 24 der  herziene rivierkaart ; 
ingek 10 hilj. . als: 

te , / 76,100 
» Pannerden,  75.000 
» Westpannerden,  75.000 
» Pannerden, » 74.200 
» , » 73.800 

J. . v. , 
F. E. TVrwindt , 

. A. Pauwen, 
. A. v. d. Bergh, 

G. .1. , 
A. . v. Wijngaar 

den l.lz... 
. .1. n Cz.. 

W. P. de Vries, 
VV. . Nijenes, 
A. G. k 

te Groningen, ƒ 5998 
 idem » 5880 
 idem » 6690 
 idem » 5649 

, » 4898 
0 Groningen, » 4498 

 20 Juni: de vertimmering var. 
de niidorv ijzei-swoning te Oosterwolde; ingek. 
5 bilj. , als: 
J. . , tc Oosterwolde, /'  1334 

. . Noorman, - idem  1276 

. A. vau Es, *  idem  1194 
0. Oll'ringa . , «1188 
G . Wieberdink,  Oosterwolde, > 1081 
gegund. 

 , 20 Juni: de onderhoudswerken op 
de lijnen , Zutfen—Gi-onuu 
en Almeloo—Salzbergen; minste inschr. waren: 
le perc. J. Altena. , ƒ 749 

 bilj . waren te iaat ingekomen, namelijk vair 
C. v. d. Brand en . . ƒ 29 000 

t Zeeman. „  28̂ 500 
J. n &  Zonen, » 25,600 

 19 Juni: bot bouwen van een 
pakhuis niet annexe bergplaats aan den  e-
Blnnensiiigel te Groningen, onder  beheer  van deu 
aichitect .1. P. ; in^ek. 9 bilj. , als: 
Job. , 
W. Jokkes, 

. v. d. Nap, 
B. de Jong, 
A. Steeudain, 
J. , 

. . 
e de , 

. . 

hoogen van een i 
Borne 
B 

te Groningen, "  ƒ 5990 
» Workum, » 5661 
> Groningen,  5049 
t idem 11 4998 
 idem  4844 
 idem » 4771 

» idem  4560 
 idem * 4455 
 idem >i 4371 

Juni: k no. 378, het op-
 Staatss|iooi'weg tusschen 

.. Almeloo; ingek. 4 bilj. , als: 
Buyviiets, te Ambt-Almeloo 

» Sliedrecht. » 72.500 
» idem » 69.583 
» ,  68,860 
» Arnhem, > 68.585 
» lledel, » 68,495 

4o. het opruimen van gronden uit den Nieuwen 
d aan den d en het 

verdiepen van het grootschoepvaartwator  over 
het Zuiden, aan het benedeneind vau het Scheur, 

' nabij  de Westpunt van , voor  de ver-
betering van deu waterweg langs m 
naar  zee;  biljet ingek. van A. Volker , te 
Sliedrecht, voor ƒ 544,700. 

>l  20 Juni: het bouwen van een hotel 
met sociotoitszaal, koOie- en restauratiekamer, 
woning r den kastelein enz., benevens stal 
met koetshuis, voor  de sociëteit e , 
onder  van den architect C. Pothoven: 

2e ' » m id 
3e  A. . , 
4e o A. Sclueuder  & . Barneveld 

Almeloo. 
B. . Oldenzaal, 
A. Groote. Bcnthcini, 
G. J. lïouwes, Zutfen, 
W. .1. Wanrooij , Velp. 
Gebr. Simmelink. . 
N. Breijder , Almeloo, 

m idem 
.1. W. S|iarenherg, Bentheim. 
J. Schilt, Brmiiineu , 
G. S. n nik Zutfen, 
J. Schut, Bruimnen, 

. Exterkate, , 
F. r  Gz.. Almeloo, 
J . Steenweg, Bciitheilil , 

 21 Juni: het houwen van houten 
kolcnloodscn bij  de gasfabriek te , be-
houdens goedkeuring van den gemeenteraad; 
ingek. 10 bilj. , als: 

. , ƒ 3400 
» 3380 

10e 
11e 
12e 
13e 
14e 
15e 
16e 
17e 
18e 

449 
 1585 

» 573 
» 1425 
 2180 

» 533 
» 86 
» 452 
» 779 
i) .(4 
» 2400 
» 767 
 1199 

» 1532 
 595 

» 1790 
« 1140 

C. Eekhardt, " '  *» Ahiieloo. ' .8718 
Th. Verhoeven, » , . 8710 
J. , » Grave, » 8700 

 19 Juni: het bouwen van een 
wachthuis eu condiicteurswuning hij  de wagen-
loodsen der  genie; minste inschr. was A. van 
Seis. te Woerden, voor ƒ 3835. 

 19 Juni: het dempen eu 
rioleeren van een gedeelte sloot, achter di 

; ingek. 3 bilj. , als: 
C. Bos, /'  4948 
Jb de Vries, . 372:1 
G. . Brokmeier,  3600 

gegund. 
. 20 Juni: bet maken van 325 

. gemetselJ riool eu eene nis'li sloot; hoogste 
inschr. was . te , voor ƒ 8172; 
minste inschr. Stevens, aldaar, voor ƒ 5529. 

 20 Juni: lo. bet verdie|ietl van het 
grootscheepvaai twater iu den hovenmoiid van 
bet Scheur, bovenwaarts iu- en tegenover de 
Punt vau , met eenig rijswerk , tot 
vorming van de losplaatsen, voor  de verbetering 
vau den waterweg langs m naar zee; 
ingek. 4 bilj. , als: 
A. . v. Wijngaarden , Sliedrecht, ƒ 258.500 

. s . idem » 241,400 

. Volker  l.zn.. Sliedrecht en P. A. 
Bos, Gorichem, » 224,000 

. C. de Jong , Sliedrecht. / 219,600 

igek. 10 hilj. , als: 
.1. . Stevens, te Arnhem. f 38,111 

. Pisa, » Utrecht, » 29.649 
J. v. d. , » idem > 29.497 
A. C. Vink . « idem .i 28,934 
T. .1. Gerritsen, » , » 27,987 
N. Wijne. » . > 27.500 

. ü. 'Frijlink , » Utrecht, » 27.194 
J. de Vos, » idem » 26.400 
J. . . . 25.248 
J. de Weijer,  Tiel, > 24,888 

 20) Juin: het bijbouwen aan de 
bestaande stoomdrukkerij  vau t Nieuws van 
den , aldaar, van een gebouw, ingericht 
tot expeditie, drukkerij , stereotypie enz., be-
nevens eenige veranderingen in de bestaande 
drukkerij , onder  beheer van den ingenieur-
architect A. . van Gendt; ingek. 18 biljetten; 
als-

li . v. df Bos, 
G. , 

. v. Olst. 
W. Fransen, 
J. Gerrits, 

. Bekveld. 
J. S. v. d. Weill , 
B. Snel, 

. v. k llzn., 
allen te , 
ig niet gegund, 

i  21 Juni. w . i vau 
 een perceel aan de t en het maken 

i van een nieuw gebouw met 27 woningen, voor 
i bet , onder  beheer  van de architecten 
i G. B. Salm &  A. Salm G.Bz.; ingekomen 19 
 bilj. . als 

» 3219 
. 3016 
» 2695 
» 2687 
» 2680 
 2645 

» 2375 
 2281 

het amoveeren van 

. .1. , 
p. Groenhof en A. C 
li . v. Ba uren, 
A. P
J. P.  'ornelissen, 

. Zuiderhook, 
G. Woud. 
F. G. . 
J. . 
A. J. . uil , 
J. F. , 

. Oir . , 

. .1. B. v. m me, 

. Cerlij n Si Zn., A 
P. A. Warners, 

. li. , 
lirin a Oosterink X- Schut, 

. r  Si Zn 

, 
ƒ 59 215 
» 58.840 
» 58.294 
» 57.000 
ii 56,980 
» 56,700 
 56,665 

» 56.600 
 56.400 

» 56,200 
» 55.000 
» 52.989 
» 52,670 

J. dc »
 51.500 
49.980 
49.(100 
48,372 

'Peetersen & , / 49.750 
Timmer &  Furstner. » 48,990 
B. v. Buren, » 47,840 
J. v. Visirthuizeii , » 46,000 
W. T. Prenzler, » 46,1100 
W. Grave, » 45.000 

W. Voskuijl . » 43,880 
Cruijl l en Schouten, » 42.900 
Struis en Gennik. » 42,700 
Warners, > 42,380 
.1. ,  42,248 
Brouwer  en lloogebeets, » 42.200 

. T. . , . 42.000 
Groenhof en , . 41
W. . , » 41.676 

. . > 41,100 
e n en Cerlijn , > 40.200 

,  39.981 
Oesterink en Schut,  39,960 

 , 21 Juni: het bouwen eener  nieuwe 
oiiderwnjzeiscvonhig; ingek.  bilj. , als: 

 20 Juni: de werken voor  den Usel-
stonmtiiiimvog, vervat in Bestek 13 eu no. 14: 

lo. k  13, het maken enz. der  tram-
baan tusschen Gouda eu Oudewater; hoogste 
msrhr. . . . Groningen, ƒ57.1100 
laagste inschr. . v. d. . , » 32,500 

J. , 
W. , 
A. de Bruin , 

. de , 
. van Wagensveld, 

G. Gaasbeek, 
J. de Jager, 
gegund. 

ƒ 5685 
11 5340 
» 5720 
 5298 

» 4850 
» 4800 
» 4780 

E
van G 30 JUN  1883. 
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.  Jul i . 

, te 11 uren, door  het prov. best.: het verbeteren van do 
vaart t Schouw, met het maken der  daartoe 
behoorende werken. . bij  den hoofdingenieur  van den prov. water-
staat, te . g / 181,800. 

. te 12 uren, ter  secretarie: het verrichten van eenige 
reinigings- en stukadoorwerken in enkele schoolgelxniwen der  gemeente. 

 te 12 uren, hij  den secretaris Sd. r , van den polder 
: het schoonmaaien van den waterboezem door  den polder 

t Noorden. 
, te 12</3 uren, in het Geinccnlandshuis van Schieland: 

lo. het verzwaren en verhoogen van een gedeelte van Schieland's hoogen 
zeedijk onder  Nieuwerkerk a(lJ.; 2o. eenige herstellingen aan de molens, 
sluizen enz. van den e boezem, benevens het éénjarig onderhoud ; 
3o. eenig verfwerk aan de molens; 4o. het hoi'stellon en onderhouden 
van het zeil- en touwwerk der  molens gedurende 4 jaren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het aanleggen van een 
riool  in de , aldaar. 

 te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende bent vod igd heden, in 47 perceelen. 

, te 1 uur, bij . van Cliaeui: het bouwen van een mouterij , 
aldaar. n inzenden bij  den nu. timmerman A. J. Groothuis, 
aldaar, vóór 11 uren. 

 te 11 ., uren, door de e -
maatschappij, in het : Bestek no. 314. het maken van 
eene tunnel met grondkeermuren, toegangspadeii en bijkomende werken, 
op het stationsem place ment . . op het bureau van deu ingenieur 
van den weg. g ƒ 46.000. 

 te o*  uren, door  regenten van het huis "  in 
het café Plaats rïovaal: het bouwen van 4 beneden- en 4 bovenwonin-
gen op den Zuidwal. . bij  Th. .1. s Jr., aldaar. 

 te 11 uren. door  liet ministerie van marine: de levering 
van 350 tonsteenen, als: 100 van de 4e soort, 50 van de 5e soort, 200 
van de 6e soort. 

spanbroek, te 11 uren, door  burg. en weth.: het inrichten van een 
bestaand pereecl tot raadhuis en normaalschool. . bij  den architect 
A. C. , n 70, Amsterdam. 

 te 12 uren, door  den burgemeester  van Wijmbritseradeel, op 
het gemeentehuis: de vernieuwing van de brug in den grintweg van 
Schainegoutum naar , even bewesten eerstgenoemd dorp. 
Aanw. 2 Juli, te 10 uren. 

 in het Timmerhuis: de levering vau tot uitbreidin g 
der  drinkwaterleidin g benoodigde gegoten-ijzeren buizen en mollen, tot 
een gezamenlijk gewicht van 488.705 . 

 bij  den gardiaan J. , in bet St.-Antouiegasthuis: 
eenige belangrijke herstellingen aan de boerenhuizing, bewoond door 
Al. S. Ukema, te Winsum. 

 het maken van eene houtschuur  voor . G. Schoonholf. 
aldaar. Aanw. 2 Juli , te 11 uren. 

 (onder  Nes), bij  den landbouwer . P. Feitsma: het houwen van 
een nieuw lijtshui s bij - en eenige buitengewone herstellingen aan zijne 
woning. 

 te 11 uren, doo: het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het verrichten van werken tot verbetering van de s in de gemeente 
Grevenbicht , tusschen de kilometerraaien 42 en 43. g 
ƒ 23,500; So. het wegruimen van een in de , onder , 
gezonken vaartuig; 3o. het verrichten van baggerwerk in do Waal 
nabij  Üato's-erf, tusschen de kilometerraaien 62 en 64 der  herziene 
rivierkaart . g / 0500. 

 te 11 uren, door het best. van de gecombineerde ivater-
lossing van de polderdistricten n en . op 
het ambtshuis: het vernieuwen van 2 deuren der , te 
Alfen a/d. , met bijlevering der  materialen. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
behoeve der  Stiatsspoorwegen: lo. het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op de stations Purinerond, k en Oosthuizen, en 
van 2 wachterwoningen te Purmei'end, ten behoeve van den spoorweg 
Zaandam- . g ƒ380,000 ; 2o. het herstellen van grond- en
rivierwerke n nabij  de brug over  den n bij n en het onder-
houden van de werken voor  den onderhouw der  brug, gemaakt volgens 
bestek no. 726. g ƒ 6900. 

 te 12 uren, door  hurg. en weth.: het vernieuwen, bijbou-
wen en restaureeren van het schoolgebouw en de onderwijzerswoiiing, 
met levering van al het benoodigde. 

 te 3 uren, door het best. der  waterkeering van den calami-
tt'iisri i polder  Nieuwe-Neuzen, in het Nederlandsen : het 
maken van werken tot verdediging van den oever  van dien [>older. 

 te 3 uren, door  hurg. en weth.: het vernieuwen van 3 
bruggen iu het park , cn het maken van een brandspuithuis 
aan het . 

, te 10 uren, door  het prov. best : het verrichten van 
eenige buitengewone herstellingen aan den steiger  te Walzoorden. Aanw. 
2 Juli . 

 te  uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering van 
de haven op Terschelling. g /'  3575. 

, te  uren. door  regenten van het d oude-
mannen-en-vrouwenluiis, hij  T. : het houwen van een nieuw 
gesticht voor  oude lieden. Aanw. 2 Juli . te 10 uren. 

Venendaal, te 1 uur. door  burg. en weth.: het aanbrengen van 
eenige veranderingen, vernieuwingen en herstellingen aan het school-
gebouw, aldaar. g ƒ 7200. 

. te 2 uren. ten kantore der  gemeentegasfabriek: het 
onder-proliel-leggen, bestraten en vei-straten van het terrein, met leve-
rin g der  benoodigde materialen. 

, te 2 uren. aan het bureau van den socticingcnioiir  der 
Staatsspoorwegen . Waldorp: het onderhouden van- eu bet doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen, kunstwerken, inrichtingen en 
verdere werken met uitzondering der  wissels en sporen, behoorende tot 
de lij n Arnhem—Nijmegen, iu 3 perceelen. lui . bij  tien sectieingenieur 
en den opzichter, te Nijmegen. 

 te 2 uren. door het best. van den , inliet 
e : eenige herstellingen en het onderhoud aan den vijzel-

molen no. , en aanverwante werken en reparation aan de sluis, sluis-
wachterswoning en brug aan tien Amsteldijk . Aanw. door  den opzichter 

. G. de , te 9 uren. 
 . te 3 uren. door  burg. en weth. van : 

het bouwen van eene school voor  102 kinderen, met scheidingsmuren 
en ijzeren hek. alsmede de vereischte school meubel en. . bij  den 
getnoontearchitect. Aanw. van 11—12 uren. 

 te 10", uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prow best.: het maken van een ijzeren 
onderbouw voor de Aarlerikstolschehrug over de Zuid-Willemsvaart , 
onder de gemeente . g ƒ 0000. 

 tc 11 uren. in de kazerne : het maken van 
eene losplaats en van beschoeiingen te Nieuwersluis. g ƒ 1700. 

n inzenden 5 Juli . voor 3 uren. op het bureau van den eerst-
aanwezend ingenieur te Naaiden. 

, te 12 uren, door  den dijkstool van hot polderdistrict 
. bij  W. Strijland : lo. het maken van hermen, het met 

grond bekleeden van reeds gemaakte zandbennen en gedichte slooten, 
het vervoei -n van zand. benevens het horstellen van de afgeschoven en 
afgezakte taluds en kruinen van den dijk onder  Varik . . Opijnen. 
Neerijuen, w en ; 2o. het leveren van grint voor de 
dijken in de polders Waal- en . in perceelen. Aanw. 5 Juli. 
te 10 uren. beginnende te Varik . lui . bij  den dijksopzichter  't , 
te Tuil . 

 te 1 uur, door  dijkgraaf en hoogheemraden vau de 
Zwijndrechtschewaard, bij  J. J. Zalm: lo. het leveren van 700 : lgrint , 
op le verschillende losplaatsen in die waard: 2o. het leveren van 1300 
a 1800  steenkolen, in de bergplaats van het stoomgemaal op den 
boezem de Waal. te . . bij  den hoofdopzichter  A. visser 

, te Zwijndrecht . 
, 's avonds 7 uren. in de vergaderzaal van diakenen der 

Ned. . gemeente: de levering van eene hoeveelheid steenkolen, 
minstens 1200 , hoogstens 2400 , voor  don winter  1883 84. 

 te 10 uren. in do lloele: het plaatsen van grenspalen om 
de lunetten in de linie van . g ƒ 1600. . inzenden 
6 Juli , te 3 uren, op het bureau van den eeistaanwezend ingenieur. 

E l i t , te 12 uren, bij  A. van Zadelhotf: het houwen van een nieuw 
woon- met achterhuis en mestput, in r  onder . voor  de e 
Barones Van , met hijlevering der  materialen. . bij  den notaris 
C. , te . Aanw. te 10 uren. 

 te 12 uren. ten gemeentehuize: het herleggen der -
straat, aldaar. . bij  den gemivnteopzichter te Onderdenduin. Aanw. 
te 10 uren. 

 te 1 uur, door  burg. eu weth.: hot bonwen eener  school 
voor  400 leerlingen, op een terrein aan de Celcstraat. aldaar. . bij 
den gemeentoarchitoet. Aanw. 2 Juli, te 2 uren. 

 bot maken van een gebouw voor het te stichten 
stoomgemaal ter  bemaling van den Naardermeer >lder. lui . bij  G. S. 
Nout. Overtoomschoweg 35, onder  Nieuweramstel. 

 te 11 uren. in e e Os: het n van eene 
protestantsche kerk te , nabij  het station n van den 
spoorweg Arnhem—l Ttrecht. . bij  de architecten F. \V. van Gendt 
J Gz. en A. . . beiden te Arnhem. Aanw. 6 Juli . te 0 uren. 

 te 12 uren, ten raadhuize: het voorzoo voel noodig uit-
diepen en verder  op aangewezen diepten houden der  havens en haven-
monden, voor 6 jaren, iniraande 1 Oct. '83. 

 te 12 uren, door den architect . j  voet s Gz., in 
het café A , : het bouwen van een café genaamd «Czaar 
Peter", aan , aldaar. 

. te l uur, door den burgemeester: lo. het maken van 
trottoir s met trottoirhanden van n enz.; Bo. het baggeren 
en verwerken van 4000 3 rivierzand achter- en van 125 3 harde puin 
op den strekdam. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 381, bet maken van perrons 
en een abri en het verrichten van daarmede in-verhand-staande werken, 
ten behoeve van de halte Wiiulesheim. . bij  den sectieingenieur  W. 
.1. k de , te . Aanw. 4 Juli . te 10 uren. 
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 bij  den secretaris : 
lo. hot verven van do sluiten, bruggen, woningen enz. op het kanaal-
paiui  le sectie, van het Jugbnuge tot brug no. : 2o. 
het verven der n in de  sectie. 

, tc 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: de levering van eene parti j  plaat-, staaf-en roosterijzer  en eene 
parti j  koperen vlam- en ijzeren steunpijpen. 

. te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van een aanbouw aan de 
dienstwoning voor  den chef op het aansluitiiigspunt c Vork. nabij 
Eist. . hij  deu waan leml eerstaanwezend ingenieur  te n en 
bij  den hoofdopzichter  A. .1. Vorage. te Arnhem. Aanw. 4 Juli . te 
11 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: hot leggen van s|ioorha u wissels 
on het maken van bijkomende wei ken op het goederenstation iu de 
BUJailetlanden te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Xieuwe-
dlep—Amsterdam, lui . hij  den eerstaanwezend ingenieur. Aanw. :) en 
4 Juli . te 11 uren. g / 18,196. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van liet prov. hi^t. : lo het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden l'etten, behoorende tot de zeewerken 
in , volgens bestek no. 09, dienst '83. Aanw. 5 Juli . 

g / 50,000 ; 2o. het wegruimen van  wrakken in de Zuiderzee. 
Aauw.  Juli 

 te 2 uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov, hest: het maken van een gebouw 
voor  sluis 'rso  te Sns-van-Gend. Aanw. 4 cn « Juli. g 
/ 16

 . te 11 uren. door  huig. en weth.: het bouwen van eene 
veldwnchterswoiiing. hi-anilspuithuis en huis van bewaring voor  ge-
vangenen, lui. hij  den bouwkundige J. Versteeg, te Zeist. Aanw. 6 
Juli , te 11 uren. 

 te 1 uur, door  de host, van de Vior-Poldei-s en van den 
(Older  Wieldrecht, in : de levering van » 
inachniekoleii. bciiundigd voor  de stoomgemalen . J. n en Jhr. 
Jantzon van Erln-cnten. van 1 Sept. 's:j—31 Aug. '84. 

 te 11 uren, aan het bureau van don inspecteur  der 
directe belastingen enz.: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de gehouwen, ingenomen door  de kantoren der  directe 
belastingen, invoerrechten en accijnsen en der  registratie enz., aan de 
Boompjes en de Sel pinakershaven te , ged. '83. '84 cn '85 
Aanw. 9 Juli . te 10 uren. 

, te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het doen van eenig buitengewoon 
werk aan den g van Groningen naar  de e grens Aanw. 
10 Juli . g 7600. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 380, het afbreken van 
4 wachtershuisjes en het maken van 5 wachterswoningon, ten behoeve 
van dc spoorwegen e en . Aanw.: 
voor e U Juli, te 10',, uren, aanvangende te , 
cn voor n 12 Juli . te 12'/, uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. het 
bouwen van eene schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven 
jonnen den k en van een gedeelte kanaal binnen de sluis, met 
hy behoorende werken, onder  de gemeente Vianen, behoorende tot de 
werken van het kanaal . Aanw. 11 Juli , te 11 
uren. g ƒ 643,000; 2o. het voortzetten van de verdedigingswerken 
aan den luikeroever  der  doorgraving aan den , voor 
de verbetering van den waterweg langs m naar  zee. Aanw. 
11 Juli, te 12 uren. g f 43,200. 

 te 10 uren, door  hot ministerie van waterst enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het vernieuwen en herstellen van 

 paalwerken van liet kanaal door  Ziiidbcveland. Aanw. 12 en 14 
Juli . g ƒ 4260. 

 te 12'/, uren, ten gemeentehuize: het opruimen van 
ondiepten uit dc binnengrachten en een gedeelte der  buitengracht in 
de gemeente. Bilj . inzenden 20 Juli , voor  's avonds 8 uren. 

r  dijkgraaf en hoogheemraden van het watetschap  ge-
naamd e : eenige vernieuwingen aan- en het onderhouden 
van eenige werken van hot waterschap. . bij  den opzichter  van het 
waterschap Joh. Pannevis, te Utrecht. 

 gevraagd voor  de levering van 500 3 zuivere onder-
houdsgrint op dc losplaatsen van den . Bilj . 
inzenden vóór  8 Juli ten kantore van den opzichter  J. van der  Breggen, 
te Uithoorn. 

A F L O O
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. 20 Juni: het verbeteren van 
eenige waterlossingen in het watei-schap Be 
Zwette, iu Utingei-adeel, Smallingerland en 
Opsterland; ingek. 11 bilj. , als: 

. J. Visser, te , ƒ 19,680 
W. , » Oudehaske, » 17,945 
Y. , » idem » 17.718 
G. Praamstra, » Veen wonden, » 15,600 
T. , » Terwispel, » 14,970 
J. , » Gorredijk . » 14.600 
Y. v. d. Veer, » , » 14,300 

. Wisman, » Nieiiweschoot, » 12.927 
. » Follega, » 12.488 

W. Bultje, » Nijehaske,  11,111 
E. de Jong, » Akkruni , . 9,257 

 22 Juni: lo. het vernieuwen van dc 
brug over  de Nettelhorsterlaak, bij , in 
den n weg ; 
minste insehr. was J. Oltholl' , te , voor 
ƒ 8112. 

2o. het herstellen van het onderdek en het 
vernieuwen van het bovendek der  eerste door-
laatbrug in den n weg Arnhem— 
Nijmegen; minste insehr. was Th. Elbei-s, te Arn -
hem, voor  /'  2473. 

 22 Juni: het maken van eene 
loopbrug aan deu vcerdam te ; minste 
insehr. was P. A. v. Berge, te , 
mor f 769. 

 22 Juni: lo. het bouwen van eene 
loods tot berging van telegraafinaterieel, ,e 
Venloo; ingek. 6 bilj. , als: 
Joh. v. Groenendael, te Nonen, ƒ 10,820 

. Peeten, » , » 10.314 
Th. Troost » Arson, » 10,130 

. , » Venloo, » 9,850 
J. , ' » Grave, » 9.470 
J. , » Sittard, » 9.2114 

2o. liet leveren van materieel voor  de -
telegraaf: ingek. 3 hilj. , als: 

. , te . ƒ 1.59 p. stel 
Oebr. . . t » 1.17 » » 
Fred. Nijst, » , » 1.015 » » 

3o. het doen van hei-stellingen aan- en het 
onderhouden van het w te Tiel; 
ingekomen 4 bilj. , als: 
W. A. , te Tiel, ƒ 6250 
E. v. Zetten &  Zn., » idem » 5950 
,1. de Weyer, » idem » 5888 
A. E. , » idem » 5417 

 22 Juni: het maken van een winkel-
pui, zonder  glas, winkelkasten, toonbanken cn 
verdere werken, in een perceel op de Nieuwstad. 
voor  J.  Wijtenburg , onder  lieheer  van den 
architect J. Uiterwij k Wz.; ingek. 5 bilj , als: 

G. J. Grooters, ƒ 1117 
. Nijland , » 1077 
. , » 1070 

G. J. , » 1063 
. Ezerman, » 1052 

 23 Juni, het bouwen van een 
woonhuis te Sliedrecht, onder  beheer  van den 
architect J. Schotel; ingek. 10 bilj. , als: 
B. Visser, te Sliedrecht, ƒ 21,123 
E. Streelland, » idem » 20,225 
Jb. Zuiderhoek Jr., » idem » 20.125 
B. Snoek, » idem » 19,732 
Jord. , » idem » 18,490 
A. , » . » 18,400 

. , i , » 18 391 
N. . » , » 18349 
B. v. d. Wiel, » Sliedrecht » 18,347 
J. dc , » idem t 17,898 

 23 Juni: lo. het bouwen eener 
school te Wolvega; ingek. 15 bilj. , als: 
J. E. de Boer, te Noordwolde, ƒ 25,824 
Joh. . .lansma, » llallum , » 22,927 

. ,  Nijlamcr , :-  21.736 
. .1. , » Ui-eterp, » 20,894 

E. Groenink, » Steenwijk, » 20,700 
J. G. , » Blesse, » 20,245 
S. de Boer  &  Zn.. » Steenwijk, » 19,997 
J. ,  Bergum, » 19,973 
J. E. , » Noordwolde, » 19,900 
S. J. , » Wolvega, » 19,725 
A. T. de Boer, > Oudoschoot, » 19,480 
G. J. de Boer. » Blesse, » 19,420 
J. Nijholt , » Wolvega. » 18,994 
J. . de Vries, » Oldoholtpa, » 18,900 

. A. v. d. Veen, » Terwispel, » 17,615 
2o. het houwen eener  school te Slijkenburg; 

ingek. 8 bilj. , als: 
. Brugge, te Ossenzijl, / 8205 
 Brugge, > , » 8125 

S. Brugge, » Spanga, » 7942 
J. Nijholt , » Wolvega. » 7144 
A. . , » Scherpenzeel, » 6400 
11. , » Nijlamcr , » 6394 

P. . de Vries. te , ƒ 6260 
E. Groenink, » Steenwijk, » 6173 

 23 Juni: het houwen van eene ijzeren 
draaibru g met steenen landhoofden, ter  vervan-
ging van den vonder  iu de doorgraving der 
Brouwei-straat. cn het maken van een walinuur 
langs de e cn de Sluisgi-acht; ingek. 7 
bilj. , als: 

te Zwolle, 
» Groningen 
 Assen, 

» Steenwijk. 
, 

» Zwolle, 
» , 

ƒ 16,990 
» 16,940 
 16,666 

» 16,321 
» 15,9911 
 15.686 

» 15,314 

te , ƒ 8S79 
» idem  8169 
» Steenderen,  7980 
» , > 7140 
» , » 6780 
» , » 6737 
» Steenderen, » 6737 
» , » 6387 

A. , 
.1. N. . 

. e Jr. 
E. Aberson, 

. Timmer, 
. , 
 Otten. 

gegund. 
 24 Juni: het houwen van een 

school voor  240 leerlingen, met overdekte- cn 
open s)icclplaats, meublement eu verder  luj -
hooren, onder  beheer  van den architect . 
Wesstra Jr.. te 's-llage: ingek. 10 bilj. , als: 
J. Witteveon, 
A. J. , 
G. J. Akkei-stif . 

. S. , 
. J. , 

G. Peteri Cx», 
G. , 
G. , 

. Oosterwijk, 
W. A. , 

g 
 25 Juni: het afgraven van een herin 

langs het strand te Scheveningen: ingekomen 
9 hilj , als: 

te m 
idem 

te o venter, / 23.11)3 
ii idem » 22,973 
» idem ») 22,970 
i Bobward,  22,804 
» , l 22,737 
i , » 22,047 
» ,  22,514 
i ,  21,185 
» Wije, » 20.300 
i . » 19.750 

» 21,450 

d. . 
Zonneveld, 
de lii i i i j n . 

de Jong, 
en C. Zanon, » 

, » 
,

v. d. , » 
Jongen lunger. » 

m . 25 Juni 

's-llage, 
Amiuei-stol, 

idem 
. 

, 
Werkendam, 
Waddinksveen, 
: lo. Bestek no 

ƒ 8 1 11 
» 7797 
» 6595 
» 4890 
» 4787 
 4190 

» 3995 
» 3469 
» 2850 
5, het 

vervangen van de vaste houten brug over  de 
Egelautiersgracht langs de , door 
eene brug met gemetselde landhoofden ell ge-
construeerd ijzeren draagjukken; ingekomen 7 
bilj. , als: 

E. v. Brummelen, ƒ 17,800 
J. P. Girnelissen, » 15,555 
C. J. , » 15,410 
J. J. Boekholtz. » 13,900 

.  Uilenberg, » 13,250 
A. , » 12,745 

. Ozinga. » 9,780 
2o. Bestek no. 35, het houwen van de hoogere 

burgerschool met driejarigen conus voor  jongens, 
in de ; ingek. 8 bilj. , als: 

Cruijll '  en Schouten, ƒ 97,470 
Brouwer & . » 93,900 
W. Voskuijl , » 91,715 
S. Wit , » 91,261 
J. , » 89,638 
Poetcrt & , » 86,300 

. C. , » 84,839 
P. Brugman. » 84,700 

wolm,iel.. 25 Juni: het bouwen van eene 
school cn onderwijzei-swoning te ; ingek. 
6 bilj. , als: 

. talkers, 
. v. , 
. lt . v. d. Valk. 

A. Gaasterland. 
T. . Gaastra, 

. Gerritsma en A. 
, 

gegund. 
 25 Juni: lo. het verrichten van 

baggerwerk tot verbetering van de Zuidwilleins-
vaart, tusschen sluis 16 en de Belgische grens 
bij ; minste insehr. was . Slechter, 
te Neerpelt, voor  ƒ 5472. 

2o. het afgraven van een terrein ten zuiden 
van de hoofdsluis van de Zuidwillemsvaart te 

; minste insehr. was Uminels, tc 
, voor  2710. 

<;ruilingen , 25 Juni: het leggen van een 
riool mot zinkputten en het bestraten van de 

; minste insehr. was B. de Jong, 
te Groningen, voor  ƒ 2115. 

 25 Juni: het maken en plaatsen 
van 2 afscheidingen, het metselen van 2 schoor-
steenpijpen, benevens eenige andere werkzaam-
heden, in de school op den Wal; aangenomen 
door  de firm a P. r  &  Zn., aldaar, voor 
ƒ 511.90. 

 25 Juni: het bouwen van een nieuw 
voorhuis te , onder  beheer  van den 
architect Brink Evers, tc Ellckom: ingek. 9 
bilj. , als: 

te Üosterlittens, / 8190 
i , » 79fi9 
„ u baard, » 7790 
1 Wieuwerd, >» 7768 

 rit s werd, » 7122 

Bolsward, 0 

 Steinvoort, 
-  Enklaar, 

. Schoenmaker, 
1 Sikkcns, 
Onstein, 
J. , 
J. , 

. .1. , 
. ,1. Jolink en li . C 
Bloeinendaal, » , » 6174 

gegund. 
 26 Juni: lo. het oprichten van een 

gebouw voor  het kantongerecht tc Sliedrecht; 
l minste insehr. was P. v. d. Wiel, te Sliedrecht 
; voor  12,022. 

2o. het houwen van eene conciërgewoning 
bij  het reehtsgehouw te Almeloo; minste insehr. 
was E. Eshuis, te Almeloo, voor  ƒ 4520. 

 , 26 Juni: het maken van eene 
wachterswoning op het halte-emplacement 

; ingek. 3 bij. , als: 
 Snijder, te Vlissingen, ƒ 4657 
. Buitendijk . » Goes, » 4280 
. , » Wouw, » 2985 

k en k , 26 Juni: het houwen eener 
nieuwe school benevens onderwijzerswoning, met 
bijgebouwen, onder  beheer  van den architect 
. B. van der  Putten, te ; ingekomen 
9 hilj. . als: 
J. v. d. Velden, te , ƒ 17.336 
A Vervoort, » Vechel, » 17.200 
,1. ,  idem . 16.500 

. . Verhagen, » , » 16,484 
1'. 11. Versteijnen, » Oosterwijk, » 16,335 
Alp . , » , » 16.180 

. v. Asseldonk, » idem » 15,980 
E. Oliviers, » Gemert, » 15,941 

. , » Tongclree, » 15.910 
 26 Juni: het bouwen van een woon-

huis aan den Bczuidcnhoutscheweg. aldaar, voor 
. E. VV. Bouwenseh, onder  beheer  van den 

architect 11. Wesstra Jr. ; ingek. 8 bilj. . als: 
E. . , te , ƒ 8985 
liaasveldt en Gerritse. » idem » 8910 
Toni &  Van Bergen 

. « idem . 8598 
A. Stigter. » idem » 8575 
('. Negers,  idem » 8477 
Gebr. de Vos, » idem » 8130 

. E. de Baan, » Scheveningen. » 8060 
A. Nater  &  B. de Baan,  's-llage. » 7975 

. 26 Juni: het maken van werken tot 
dijksverbetering enz., met het gewoon onder-
houd, in het waterschap : 
ingek. 6 hilj. , als: 
C. , tc , / 5900 
P. A. v. d. Velde, » Neuzen, » 5895 
J , . . » 5798 

. , » Neuzen. » 5660 
J. de Bree Fz., » , » 5498 

. Tholens, » idem » 5298 
 26 Juni: de levering aan de ge-

' nieente van: a. 800.000 Wualsteeuon, miskleurig 
liardgrauw : ingek. 14 bilj. , als: 

per  1000 
 Terwindt Arnhem. ƒ 1418 

B. den Ouden, Opijiien , » 14-49 
ii » 14.90 

 Wed. . van e St Zn.. m » 14.25 
a » 13.60 

\ J. Verwaajjen . en Co., Arnhem, » 14.59 
N. van , Nümegen, » 14.15 
Wed. Van n t.'ampagnt:, Zalt-

homiuel, » 13.98 
S. G. v. d. Pol. Ek-en-Wiel. » 13.62 
Gebr. . , » 14.15 
Fr . v. d. , West pannerden.  13.94 
G. B. Verstecgh, Gallieren,  1475 
A. , .  14.— 
.1. , . » 14.44 
P. .1. , Arnhem. » 3 

. . van Asbcck, idem.  14.90 
b. 1200 heipalen, lang 16 li. ; ingekomen 4 

hilj. , als: 
massa 

. . v. d. , , ƒ 12,720 
C. en J. C. de Brey, idem, » 10,020 

. v. d. Weijden, n a|d , » 10.000 
Gebr. Thijson, ,  9,993 

r. 172,675 *  liinileeringhout ; ingekomen 5 
bilj. . als: 

massa 
J. en A. v Vollcnhoveii. , / 5516. 
A. van Stolk en Zn., idem, » 4988. 
.1. W. , idem. "  4918.38" 
Gebr. Thijsen, idem, » 4474.87 
G. Alberts . en Co., , » 4124.54 

 26 Juni: het inaken der  aarde-
haan, het leggen der  sporen, wissels en spoor* 

l wcgkruiziiig , alsmede het maken van gebouwtjes, 
1 voor  den stoomtramweg ; minste 
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inschr. was J. v. d. Berg, te Amersfoort, voor 
ƒ 19,800. 

, 27 Juni: lo. het maken van gel
wen en verdere werken, benevens het leggen 
van tporen en wissels, tot uitbreidin g van het 
station Zwolle; ingek 14 bilj. , als: 
J. de Groot, Zwolle, ƒ 174.500 
Gebr. J. J. Posthuma, , . 173,880 
J. VV. Bijl , , i 173 750 
G. v. Unen. Zwolle, » 173,477 
W. A. G. Jansen. Utrecht, » 172.650 
J. . Vos Sr., Almeloo, » 169.825 
G. Toornvliet, Gouda, » 169.500 
J. Witzand en C. Eckhardt, Almeloo, » 169.387 

. s . Sliedrecht,  166,880 

. de , , » 165,000 
. Bleeker, Zutfen, » 159,400 

T. s Wz., n en . G. 
Brouwer, Stiens. » 158,900 

P. v. d. , Nijmegen, » 157.900 
. , Zwolle, » 152,741 

2o. btt verrichten van herstellingen en ver-
nieuwingen aan de n op het 
Pannerdenscho kanaal, den Nederrijn en de , 
met het onderhouden dier  werken van 1 Juli 
'83—30 Juni '84, in 4 perceelen; perc. 1 ingek. 
4 bilj. , als: 

te , 
i Westpannerden. 
i) Pannerden, 

idem 

ƒ 10,900 
» 10.750 
» 10.478 
>) 9,970 

J. 11. v. k 
. A. Pauwen, 

J. . llovinck, 
F. E. Torwindt , 

perc. 2 ingek. 3 bilj. , als: 
F. . Torwindt , te Pannerden, j 5642 

. A. Pauwen, » Westpannerden, » 5620 
. A. v. d. Bergh, » Pannerden. » 5473 
perc. 3 ingekomen 4 bilj. , als: 

tl . A. Pauwen, te Westpannerden, f 22.220 
F. E. Torwindt , » Pannerden, » 22.200 

. A. v. d. Bergh, » idem » 19.333 
G. J. , » , » 18,563 

perc. 4 ingekomen 2 bilj. , als: 
T. Swets Tz., te Ameide, / 26,530 
G. J. , » , i 24,979 

3o. het verrichten van heistellingen en ver-
nieuwingen aan de n op den 
Bovenrijn en de Waal, met het onderhoud dier 
werken van l Juni '83—30 Juni '84, in 3 perc; 
pore. 1 ingek. 4 bilj. , als: 

Pauwen, te Westpannerden, ƒ 27,450 il . A 
. A 

F. E. 
 11. 

(1. Bergh, 
Terwindt , 

, 

» Pannerden, 
idem 

, 
perc. 2 ingek. t bilj. , als: 

24,378 
23,544 
22.933 

W'. P. de Vries, "  te , ƒ 37,190 
J. . llovinck, » Pannerden, » 31,900 
F. E Terwindt , » idem » 30,137 
J. . v. , » , » 29,285 

 3 ingek. 4 biljetten; als: 
VV. P. de Vries, te . /'  5B,4(!0 
F. F:. Torwindt , » Pannerden, » 54.331 
A. v. d. Vlies, » Zaltbommel, » 49.200 

. v. Anrooy Jz., » Nieuwaal, » 48,510 
4o. de verbouw der  stalgebouwen van het 

Valkenhuis te e tot bureau's en magazijnen 
ten dienste van het departement van Financiën; 
ingek. 12 hilj. , als: 

Grijp , 

Tom &, Van Bergen 
, 

VV. G. , 
VV. , 
J. C. Bernard, 
W. F. Th. v. d. 
C. }. v. Vliet. 
F. P. de , 
J. J. v. Sonsbeck en 1. 

W. v. d. Vet, 
F. B. l en J. C. 

. 
VV. Franks, 
W. P Teeu wisse, 
Th. .1. , 

te 's-llage, ƒ 28.573 
» Wassenaar, » 28.500 
» , i) 28,400 
» idem » 28.340 
» idem » 27,550 
» Oudshoorn. » 27
» 's-llage, ƒ 26,837 

» idem  26.609 

» idem . 26,600 \ 
» idem » 26.270; 
 idem ï 26.1801 

» idem n 25.420 
5o. het verrichten van baggerwerk tot ver-

betering van het vaarwater  in het Zwartewater, 
tusschen deu mond der  Vecht en , in 
Overijsel; ingek.  bilj. , als: 

. A. v. d. Bergh, te Pannerden, f 0.60 p. J|J 
F. E. Terwindt , » idem » 0.55 » > 

n  k ,  Juni: het stichten eener  school en 
onderwijzerswoning te Nijemirdum ; ingek. 18 
bilj. , als: 

te^Bolsward, . S. , 
W. .1. Gijsen cn . 

, 
J. S. , 

n Visser, 
. a en . 
Siesling, 

Th. Nieuwboer, 
J. . v. , 
Wed. Schrale, 
11. J. v. d. , 

f 11,093 

» 10.942 
> Balk, » 10,777 
)  hideiniiduin , » 10,500 
» , 
» Balk, 
» idem 
» Warns, 
» idem 

10,471 
10,470 
10,444 
9,992 
9.894 

Wed. A. . v. d. , te Bakhuizen, ./'  9,881 
Joh. . i idem » 9,823 
T. n » , » 9,495 
J. TJ. v. d. . » idem > 9,478 
Tj . . , » Slontcn. » 9.298 
G. S. de Boer,  Balk, » 9,292 
P. . de Vries, » , » 8,980 
E. . v. d. Veer, » Sondel, » 8,973 

. J. , »Oudemirdum. i 8.400 
gegund. 

 27 Juni: het bouwen vau een 
grafkelder op het kerkhof te Tjamsweer, gem. 
Appiugeilani, voor  Jhr. Alhcrda van Ekenstein, 
ouder  beheer vau de architecten . & . 

; ingek. 21 hilj . als: 
G. , te 't Zand. ƒ 6375 
N. , » Tjamsweer, » 6315 

. , »> Stedum, » 6260 
.1. Werkman, » Groningen, >i 6100 
.1. Poelman, » idem » 5900 

. , » idem  5809 
G. Becherer, » idem . 5800 
B. de Jong, ii idem » 5700 
li . , » Ballon, . 6700 
11. Stevens, i Appingeilaiu, » 5688 
J. . , » Bedum,  5666 
T. , i Groningen,  5598 
1'. Post, » Ten , » 6560 
,1. de Vries, » Groningen, » 5550 

. Oldenburger. » idem i 5500 

. , » Spijk, » 5498 
P. , i> , » 5490 
.1. , i> Groningen, » 5449 
11. Nieland, » Wirduin , » 5350 
.1. , i Stedum, » 5220 
T. Y. Jelsma, » Groningen, » 5197 
gegoed. 

 27 Juni: het leveren en plaat-
sen van 3 rijszinkstiikkeu , benevens het storten 
op- en langs de zijden van deze stukken, in deu 
(wider  Nieuw-Noordbeveland; ingek. 7 bilj. , als: 
('. . , te Scherponisso. ƒ 49,984 
C. de Groot, . » 49,900 
G. . , » Sliedrecht, » 48.900 
A. v. Popering, » , >i 47,822 
11. . » . l 46,400 
C. , » Sliedrecht, » 45.870 
C. , » idem  45,800 

 28 Juni: het maken van2 batte-
rijen in het kanaal van Voorns; ingekomen 4 
bilj. , als: 
P. . de Bekker, te Empel, ƒ 118,000) 
Jan Smit , » Slikkerveer, » 112,900 
A. de Neef, » Brielle, » 109,000 

. . Veenenbos, » idem » 107.900 
g » 96,500 

 28 Juni: het leveren en plaatsen 
van een ijzeren afsluithek om het terrein, de 
ijzeren hekken tusschen den doorri t en de bin-
nenpleinen, ten behoeve der -
bouwen te Amsterdam; minste inschr. waren: 

. Burgers on . J. Bokslag, heiden te , 
elk voor / 69,880. Bij  loting gegund aan . 
Burgers. 

 28 Juni: lo. het verdiepen van 
eenige gedeelten van het Noordhollandsch kanaal, 
iu 2 perceelen en iu massa; geen bilj . ingek. 
voor  de |iereeelen; minste inschr. voor  de massa 
was W. Goedkoop Az., te Amsterdam, voor 
ƒ 39,500. 

2o. het onderhouden van- en het verrichten 
van eenige werken behoorende tot het Noord-
zeekanaal; minste iuselir. was B. van den Bos, 
te Schellinkwoude, voor ƒ 75,398. 

Weirertadljk , 28 Juni: onder  beheer  van 
den architect . de , te Goes: le perc», 
verbouwing der  school te Oostkcrke; ingek. 2 
bilj. . als: 
G. F'aas, te . ƒ 7475 
P. , » bpeUe (Z.-B.), » 7400 
niet gegund, doch later, onder  nadere goedkeu-
ring, toegewezen aan P. , voorn, voor 

/ ' 1 U 5- . .. 
2e perc. vergrooting der  onderwijzerswoning 

te Oudsabbinge; eenige inschr. was A. Servaas, 
tc Wolfertsdijk , voor ƒ 1450; gegund. 

 28 Juni: het inaken van een 
woonhuis en bijgebouw, ingericht voor  zuivel-
bereiding in den polder , ouder 
beheer van den architect J. van der  Breggen; 
ingek. 10 hilj. , als: 
G. , te Wilnis, ƒ 9 3 93 
A. Olijhoek, » , » 8695 

. , > idem  8660 
. , » llpendaui. » 8500 
. Pieneman, » Vinkenveen, » 8474 
. en J. v. d. » , » 8181 
. Spijker, » Aalsmeer, » 7978 
. , » Vinkenveen, » 7933 

S. v. Soest, » , » 7177 
G. en C. Vcrweij , » Uithoorn, » 6595 

g » 7716 

 29 Juni: het maken, leveren 
en stellen van schoolmeubelen, ten dienste der 
openbare school; ingek. 16 bilj. , als: 
1'. v. , te den , ƒ 4238 
Wed. . de Vries, » Wageningen, » 4218 
E. Nahuizen,  Utrecht, » 4160 

r  en r 
Fortuijn , » , » 4125 

P. v. Vliet, » Woubrugge. » 4080 
W. de Jong, » Gouda, » 3942 
.1. Vermeer, » . » 3928 

. v. Pelt. » , » 3800 
W. C. , » Gouda, » 3800 

. Berkhof, » Oudewater, » 3798 
.1. P. Boot, » Waarder, » 3749 
,1. Bout, » Brielle, » 3745 
,1. Bouwman, » , a 3723 
J. .1. Wclsink, » Woerden, » 3489 
A. v. Selms, » idem » 3349 
1'. . , » den , » 2540 

Gegund aan A. van Selms. 

E E 
van G 7  1883. 
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 te 11 uren. in e e Os: het bouwen van eene 
protestantscbe kerk te , nabij  het station n van den 
spoorweg Arnhem—Utrecht. 

d recht, te 12 uren. ten raadhuize: het voorzoovee) noodig uit-
diepen en verder  op aangewezen diepten houden der  havens en haven-
monden, voor 6 jaren, ingaande 1 Oct. '63. 

 , te 4 uren. door de polderbesturen van Oud beierland 
en Nieuw/beierland en Xieuwpiershil, in e Oude : lo. de levering 
van 1600 . n in de kolenbergplaats van het stoom-
gemaal te Oudbeierland ; idem van 1500 . n in de 

s van het stoomgemaal te Nieuwbeierland. g vóór 
15 Augustus. 

 te 12 uren, door den architect . Bijvoets Gz., in 
het café A. Bloijs, : het bouwen van een café genaamd »Czaar 
Peter", aan y terkade, aldaar. 

W i n t e r s » ! ( k te 12 uren, ten gemeentehuize: lo. liet stichten van 
een schoolgebouw voor  openbaar  lager  onderwijs; 2o. het inrichten van 
eene onderwijzerswoning en het aanbrengen van eenige veranderingen 
in bestaande schoollokalen voor  oitenaaar  lager  onderwijs, aldaar. . 
bij  den gemeentebouwkuiidige . G. , aldaar. 

 te 1 uur, door den burgemeester: lo. het maken van 
trottoir s met trottoirbanden van n enz.; 2o. het baggeren 
en verwerken van 4000 3 rivierzand achter- en van 125 3 harde puin 
op den strekdam. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 381, het maken van perrons 
en een abri en het verrichten van daarmede in-verhand-staande werken, 
ten behoeve van de halte Windesheim. lui . bij  den sectieingenieur  W. 
J. k de . te . 

 bij  den secretaris der  Overijselsche : 
lo. het verven van de sluizen, bruggen, woningen enz. op het kanaal-

Eand der le sectie, van het Jaagbrugje tot brug no. 9 te ; 2o. 
et verven der  kunstwerken in de 3e sectie. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: de levering van eene iiarti j  plaat-, staaf-en roosterijzer  en eene 
parti j  koperen vlam- en ijzeren stemipijpcn. 

. te 12 uren, door het ministerie vau waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van een aanbouw aan de 
dienstwoning voor den chef op het aansluitingspunt e Vork , nabij 
Eist. . bij  den waarnemend eerstaanwezend ingenieur te n en 
bij den hoofdopzichter A. J. Voruge, te Arnhem. 

' x  te 12 uren. door het ministerie van watei-staat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het leggen van spoorbanen en wissels 
en liet maken van bijkomende werken op het goederenstation in de 
Stadsrietlauden te Amsterdam, ten behoeve van den si»oorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur. g 
ƒ 18,195. 

 te 12 uren, door  burg. en weth., in de herberg e Onder-
neming: het veranderen der  oude schoolgebouwen te i loo in een 
raadhuis, en der  onderwijzerswoning met raadkamer aldaar in een 
woonhuis met 2 woningen Aanw. 9 Juli, te 12 uren. 

 te 1 uur, door het gemeentebest.: het bouwen van eene 
ijzeren draaibrug met steenen land hoofden. Aanw. te 9 uren. 

, te 5 uren, door  burg. en weth. van Zoii-en-Breugel: het bou-
wen  lagere school te Breugel. Aanw. te 2 uren. 

, te 10 uren, door  burg. en weth.: lo. eenige veranderin-
gen in en aan de openbare school te Grootebroek, met vernieuwing van 
net ameublement, enz.: 2o. het verbouwen en vergrooten van de be-
staande school te . met aanbouw van portelen, vernieuwing 
van het ameublement en bijbehoorende werken. . bij  den architect 

. Swagerman Pz., te Boven karspel. 
 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz. aan 

het gebouw van het prov. best.: lo het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand benoorden Petten, behoorende tot de zeewerken 

, volgens bestek no. 69, dienst '83. g ƒ 50,000; 
2o, het wegruimen van 3 wrakken in de Zuiderzee. 

*  -Basel., te 12 uren, door  B. 11. Verhulst (te , bij  J. . 
Vollacrs: het bouwen van een woonhuis, ringmuren enz. op de voor-
malige Esplanade, langs de . . bij  den architect A. van 

, Orthenstraat C. 415, aldaar. 
 te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het afbreken van de 
g over de n en het wederopbouwen der  landhoofden en 

pijlers, met bijbehoorende werken: 2o. het uit-elkander-iicmen van de 
ijzeren draaibrug over de t te Antwerpen, het vervoeren en 
opstellen, met bijkomende werken, van die brug over de n te 
Breda; 3o. beide werken in massa. 

 , te 1 uur, door het gcmcctitehest. van ; 
het vervoeren van 1085 :'  grint enz. over de kunstwegen. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken vaneen 
riool van kruikaardeu buizen, met schepgateu, zinkputten eu spruiten, 
in de e r lot te laan. g ƒ 2736. 

 te 2 uien. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van een gebouw 
voor  sluispersoneel te Sas-van-Geud. g ƒ 16,300. 

 te 3 uren, door het . van . op het raad-
huis: het uitvoeren van werken langs den linkeroever  der , onder 
de gemeente , tusschen de kilonieterraaien 213 en 215. Aanw. 
van 9—12 uren. 

, 'savonds 7 uren, ten kotiïelmize van J. de : het 
bouwen van een pakhuis met aanhoorighedeii, op dr  voormalige Espla-
nade, langs de . . bij  deu liouwkuiidig c A. van , 
aldaar. Aanw. 10 Juli. te 12 uren. 

 . te 11 uren. door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
veldwachterswoning, brandspiiithui s en huis van bewaring voor ge-
vangenen. . bij  den bouwkundige J. Versteeg, te Zeist. 

, te 11 uren, door  de directie der  marine: het ver-
richten van eenige heden aan de gebouwen  van het 
maritieme etablissement te Willemsoord. Aanw. 11  12 Juli , te 
10 uren. 

 , te 1  in e ; het bouwen van 5 woonhuizen 
aan de Avemie Concordia, te . lid . bij  den architect J. C. 
van Wijk , te . Aanw. 10 Juli, te 11 uren. 

 rei  , te 2 uren. door  legen ten van het gast- of ziekenhuis: 
de levering, van  Aug. '83- 31 Juli '84. van ongeveer  250 . -
kachelkoleu. 20,000 . grove geharkte Boerkachelkolen. 

, te 1 uur. door  de best. van de Vier-Polders en van den 
polder  Wieldi-echt, in : de levering van -
machinekolen. benoodigd voor  de stoomgemalen . J. n en Jhr. 

n van Erll'renten . van 1 Sept. '83-31 Aug. '84. 
 be 1  door  burg. en weth.: het maken van eene water-

keerende kade langs de s te , en het verlengen van den 
nieuwen linker k beneden de s|n>ör\veghrug aldaar, tot perceel 
kadastraal gemeente , sectie B,  603, ten behoeve van den 

g Nijmegen—Venloo. lui . hij  den hoofdingenieur  van den 
prov. water-staat F. C'. Bake, te 's-Bosch. Aanw. l l Juli. te 1

g ƒ 11,619. 
 bij . Vroom: het graven van het . ter 

lengte van ongeveer  8550 . Aanw.  Juli , te 9  aanvangende 
bij het Winschoterdiep. 

 liet ophoogen, bestraten en leggen der  trottoir -
banden van de Anna-Vnndelstraat. 

 te 11 uren,  het bureau van den inspecteur  der 
directe belastingen enz.: het onderhouden van-  het doen van eenige 
herstellingen  de gebouwen, ingenomen door  de kantoren der  directe 
belastingen, invoerrechten en accijnsen en der  registratie enz., aan de 
Boompjes  de Scheepinakershaveii te , ged. '83. '84  '85. 
Aanw. 9 Juli , te 10 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het verbouwen van 
de openbare lagere  der le klasse  11 in de Valckenierstraat; 
2o. het sloopen en vervoeren van de houten loods (tijdelij k schoolge-
bouw) op bet , en het wedernprichten  dit gebouw op 

 terrein beoosten de Veemarkt. . voor  beiden op het bureau van 
den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, van 10—12 uren. 

 te 1  door  burg. en weth.: lo. het bouwen eener  hoogere 
burgerschool met 3jarigen cursus voor  jongens  de ; 2o. 
het maken van 14 stuks gegoten-ijzeren stank schermen voor de uit-
mondingen van de riolen in de , aldaar. Aanw. 13 Juli , 
respectievelijk te 10 en te 11 uren. 

 te 2 uren. ten huize van Wed. G. Uitzels, in e Arend: het 
bouwen van  nieuw café  hotel in het dorp te Asten. Aanw. te 
11 uren. 

 te 3 uren, iu e tiende : het maken der  grond-
en fundeerwerken voor een concertgebouw  de , 
aldaar. . bij  den ingenieur-architect A. . van Gendt. 

, namens dr  firm a Zineken. in het lokaal  het 
Westerhoofd: het bouwen van een café met zaal voor  uitspanningen 
enz., op een terrein aan de y ter  kade, westelijkt; boek van het 

. . bij  A. J.' van der  Stok en E. W. Geerling, 
, aldaar. 

n . door  den architect . P. 1 lazen, namens . . Speekman, 
bij . Prins: het bouwen vau een dubbel woonhuis  het terrein, 
bekend onder sectie , no. 2362,  den Ubbo-Fniiuiussingel, aldaar, 
met n [leveling der  materialen. Aanw. 9 Juli, te 11 uren. 

« . ro t t ingen, te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz.,
het gebouw van het prov. best.: het doen van eenig buitengewoon 

-k aan den g van Groningen naar de Friesche grens Aanw, 
10 Juli . g 7600. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek  380 het afbreken vau 
4 wachtershuisjes  het maken van 5 waehtorswoningen, ten behoeve 
van de sjNWwegen e eu . Aanw.: 
voor e 11 Juli, te | uren, aanvangende te , 

 voor n 12 Juli . te 12'/t ui-en. 
, te 4 uren, door  burg. eu weth.: het bouwen van een 

lokaal enz. ter  verbouwing van de  school in den Wooldriks-
hoek. inl . hij  den architect G. J. Nieruians. Aanw. 10 Juli , te 11 uren. 

, te 6 uren, hij  J, vau : het bouwen van
woonhuis voor  J. ('. van , aldaar, onder  beheer  van den bouw-
kundige .los. . van , te Waalwijk . Aanw. te 11 uren. 

 te 11 uren, door het ministerie van wateist. enz.: lo. het 
bouwen van  schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven 
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binnen den k en van een gedeelte kanaal binnen de sluis, met 
hijbehoorende werken, onder de gemeente Vianen, behoorende tot de 
werken van het kanaal . Aanw. 11 Juli , te 11 
uren. g j 043.000; go, het voortzetten van de verdedigingswerken 
aan den linkeroever  der  doorgraving aan den , voor 
dc verbetering; van den waterweg langs m naar zee. Aanw. 
11 Juli. te 12 uren. g f 43,200. 

 te 12 uren. door  burg. eu weth.: het af breken der  brug 
over de 31e wijk van , en het houwen van een nieuwe houten 
draaibru g over het , gein. . Aanw. 13 
Juli , te 11 uren. 

, te 12 uren, door het gemeentehest.: het 
houwen ler  openbare lagere school met 6 lokalen, in de Volderstraat, 
aldaar. Aanw. 11 Juli . te 11 uren. 

 le 1 uur, door  burg. cn weth.: het maken van een 
beziiikingshassin met aanvoerkanaal, waterriool en hijbehoorende werken, 
ten dienste der  drinkwaterleiding , op het terrein bij  den watertoren 
ten oosten van de Oudc-Plantage. Aanw. 12 Juli , te l i uren. 

 door de directie dit- : delevering 
van het ijzerwerk tot versterking vin den bovenbouw der  brug kilo-
meterpaal 51.113 station . Aanw. 12 Juli, te 11 uren. 

 te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz... :ian 
het gebouw van het prov, best.: het vernieuwen en herstellen van 
eenige paalwerken van liet kanaal door  Zuidbeveland. Aanw. 12 en 14 
Juli . g ƒ 4200. 

i w arden . te 12'/, uren, ten gemeentehuize: het opruimen van 
ondiepten uit de binnengrachten en een gedeelte der  buitengracht in 
de gemeente. . inzenden 20 Juli , voor  's avonds 8 uren. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
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vernieuwen van de brug in het lijnpad over de uitwatering van den 
r.rlekoinschon |mlder  nabij  de Groenlanden, behoorende tot Je werken 
van de Waal. Aanw. 18 Juli . g ƒ 1300. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het afbreken van de bestaande- en het 
maken van nieuwe landhoofden voor de draaibrug over het Zederik-
kanaal, in den spoorweg . . bij  de ingenieurs te 
Gonchem en te . g J 45,000. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het vernieuwen van eenige gedeelten 

g op den grooten g in Overijsel, van Zwolle naar 
de Friosche grenzen. Aanw. 20 Juli, te 123/, uren. g ƒ 2985. 

 te 10 uren. door het ministerie van wateistaat i'nz.. 
aan het gelwuw van het prov. best.: het bouwen van eene vaste ijzeren 
brug, op bestaande landhoofden, in den grintweg langs het kanaal van 
Neuzen bij  Sas-van-Gend. Aanw. 26 en 28 Juli . g ƒ 12,145. 

 te 2'/, uren, door het ministerie van waterstaat enz.., 
aan liet gebouw van het prov. best.: het verrichten van eenige buiten-
gewone vernieuwingen en herstellingen aan de Nesserzijl en de draai-
/ r U 8 0 0 °V e '  d P l i 0 0 r n e '  b e i d e n n a b ' J A k l ( , ' l l " ,  A a m v - 2 '  J u l i - g 
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, 26 Juni: het amoveeren van perc. 

no. 23 aan de Anegang, en het bouwen van een 
woon- en winkelhuis, onder  beheer van den 
architect S. ; ingek. 12 bilj. , als: 
,1. A. , tc , ƒ 11,000 
P. ,  idem » 10,666 
F , » idem » 10,301 

. v. Niel, » idem » 9.998 
A. , » 0verveen, n 9,986 
J. de Wildt . » , » 9,977 
J. . . » idem » 9,769 
S. li . Peijra,  idem » 9,377 
B. , » idem  9,250 
J. C. v. , » idem » 8,984 
J. Visscher, » idem » 8,700 
J. Giebels en J. v. 

Servellen, » idem » 8,400 
Gegund aan .1. C. van , voor » 8,984 

 29 Juni: lo. het herstellen en ver-
beteren van n in de afdeeling 
Amsterdam; ingek. 4 bilj . als: 
P. v. Essen, te , ƒ 1570 

. Sneyders de 
Vogel, i) Schiedam,  1243 

Th. Troost, » Arsen, » 1195 
V.. . Giesen, n Amsterdam, a 1169 

2o. het hei-stellen en verbeteren van -
telegraallijnen in de afdeeling ; ingek. 
4 bilj. , als: 
S. ! Tassemeijer, te , ƒ 2900 
J. Sjerp. s idem » 2820 
E. . Giesen, » Amsterdam, » 2700 

. Snevdei-s de Vogel, » Schiedam,  2585 
 29 Juni: lo. de gebouwen voor een 

stoomgemaal in den Eendrachtspolder. onder 
beheer  van den architect P. A. : ingek. 
11 bilj. , als: 

J. Schouten, ƒ 22.900 
. üumoulin, » 22,825 

S. v. Soest, » 22.300 
. Barneveld, » 20.940 

J. J. Bulder, » 20,000 
F. G. de Geus, » 19,630 
J. v. Gent, » 19,495 

. . van Spanje. » 19.160 
J. . de Jong, » 18,942 
W. , » 18.875 

. v. d. Sluis, » 17,764 
gegund. 

an, het stoomwerktuig; ingek. 6 bilj. , als: 
. Bollinckx, ƒ 12,300 

Ateliers du Brabant, » 11,500 
J. , » 10,600 
Sepp &  Co., » 9,999.99-7,,, 

, » 9,850 
gegund 

, 29 Juni: het uitdiepen van 
eenige kanalen en vaarwaters, in onderhoud en 
beheer bij  de provincie Friesland; in 3 perc.: 
minste inschr. waren: 
perc. 1, P. S. Westra, Arum , ƒ 5380 

 2,  B. , Bolsward, » 240 
 3, F. B. Stark, Oudemirdum, u 1538 

 30 Juni: lo. Bestek no. 15, 
het maken van grond- en kunstwerken ten be-
hoeve van het gedeelte locaalspoorweg, dor 
Geldei-sch-Overijselsche -
schappij. van de grens tusschen de provinciën 
Gelderland er. Overijsel tot aan de stations 

o en Enschede der  Staatsspoorwegen; 
ingek. 5 bilj. , als: 
W. E. Swets, te llardinksveld, ƒ 95,000 
A. Terwindt , » Westpanneruen,» 86,800 
W. T. Weijers, » Tilburg , » 81,700 
J. C. Bouterse, Velzen 

en C. , » Nieuweruinstel, » 78,400 
2o.Bestek no. 16, het maken van gebouwen 

en inlichtingen op de halte Boekeloo; ingek. 3 
bilj. , als: 
B. A. , te Groenloo, / 6964 
C. ter , » Winterswijk , » 5580 

. J. te Siepe, » idem  4987 
 Bestek  17, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op het station ; 
ingek. 6 bilj. , als: 
G. J. Schreibelt, te , ƒ 7228 
A. Naijs, » Winterswijk , » 7144 

. A. , » Groenloo, » 6988 

. J. te Siepe, » Winterswijk , » 6870 
G, ter ,  idem » 6800 

 30 Juni: het bouwen eener  litters-
woning bij  de gasfabriek; ingek. 7 bilj. , als: 

. Bruintjes, te , ƒ 1998 
W. Bralts,  idem » 1788.35 
G. ten , » idem » 1779 

. Geskus, » idem » 1777.07s 

 Worst,  idem > 1768 

. , » idem » 1700 

. , » idem » 1589 
gegund. 

 30 Juni: de levering en stelling 
van het stoomwerktuig voor  2 stoomketels, drijf -
werken en verder  toebehooren voor  een stooin-
watei gemaal in het waterschap e ; ingek. 
6 bilj. . als: 
W. F. Beijerinck, Amsterdam, ƒ 21,000 
Gehr. Stork, , >i 16,230 
Sepp &  Co., Enschede. » 15,999.99»„0 

Van Vliet ,t Van Cappelle, 
Croningen. ft  14,260 

E. . Begeinann. . » 12,800 
. . e weer  &  Zonen. 

, » 11,997.50 
gegund. 

 30 Juni: het maken van minstens 
900 : ! steenglooiing aan den , aldaar: 
irgek. 7 bilj. , als: 

per -
ƒ 250 
1 240 

. de , te , 
.1. Einuienest.  's-Bosch. 

. , >i , 
. Voets, » , 

Joh. v. , » Empel, 
J. , » Baardwijk . 

. v. d. , » Werkendam, 
Vl lage, 30 Juni: het bouwen van eene 

locomotief- en rijtlligremis e met hi-andstoll'en-
bergplaats op het stationsplein der  Westland-
sche Stoomtramweginaatsehappij  te Naaldwijk ; 
ingek. 10 bilj. . als: 
W J v. Noort, 
F- P. de . 

. , 

237 
235 
233 
222 
204 

8.974 
7,950 

en P. de Soete, » , » 7.900 
. Wienhoven, » Schiedam. » 7,700 

,1. Frinthamer , » idem » 7,574 
C. . . » Naaldwijk , » 7,430 
P. A. Vroeg, » idem » 7,400 
J. v. , » , » 7,290 
C. ,  idem » 7.175 

. v. d. Endt » ,  7,131 
A. Y. , » Wateringen. » 7,077 
W. A. P. , » Naaldwijk , » 6,980 
P. v. d. Voort, » , » 6,914 

. G. v. d. , » Poeldijk. » 6,870 
W. T. , » , » 6,720 

Vl lage. 30 Juni: het bouwen van het St-
.lozcfsgezellenhuis met aanhooren, onder  beheer 
van den architect W. B. van : ingek. 
22 bilj. . als: 

A. Stigter, 
. E. de Baan, 

A. C E. Paardekooper. 
J. G. Theunissen, 

. . v. Spanje, 
N. U i d. . 
Bernard , 
A. , 
J. C. Pietersen, 
A. F. , 
J. v. Groenendatd, 
Gebr. e Vos, 
J. J v. Sonsbeek en J W. v. d. Vet, 
,1. ('. Bernard, 

. Tromp, 
J. C. , 
W. P. Teeuwisse, 
W. , 
P. Smit &  Zn., 

n v. Jaarsveldt en Co., 
W. , 
P. . , 

Gegund aan n van Jaarsveldt &  Co., 
voor ƒ 29,000. 

 30 Juni: het bouwen van een 
Evang. h weeshuis op de Wetering-
schans bij  dc lluidekoperstraat, onder  beheer 
van den ingenieur-architect A. . van Gendt; 
ingek. 24 bilj. , als: 

. Crouwel, 
Gebr. V. Berkum, 
W. . , 
A. Paans, 
G. Woud. 

. Verbeek &  Zn„ 

. J. , 

. , 
Cruüi ï en Schouten, 
P. , 

. r  &  Zn., 
J. , 
Timmer en Furstner, 
E. . , 
B. v. Buuren, 
A. C. Vink , (Utrecht) 

. C. B. v. , 

. C. , 

. Zuiderhoek. 

/ 39.900 
 37,815 
 36,900 
 36.624 
 36,608 
 35,750 

» 36,200 
» 34.976 

34,600 
34,120 
33,500 
33,333 
33,200 

» 33,171 
» 32,100 
> 32,052 
 31,450 

» 81,376 
 30,500 

» 29,000 
 28.800 
24,500 

ƒ 76,895 
» 72.200 
 71,926 
 70,000 
 69,996 
 69,869 
 69.000 
 68,998 
 68,820 

» 68,666 
 68,164 

> 67,540 
 67,496 
 66,977 

» 65,479 
 65,268 
 64,890 
 64,349 
 62,800 

. . , tc Osch, » 61,340 

. , » 60,150 

. G'rlij n &  Zn. en A. J. de , » 60,100 
W. Voskuijl ,  67,486 
Oosterink en Schut, » 66,900 

gegund. 
 2 Juli : het verrichten van 

schilder-, pleister-, metsel-, straat-, timmer- en 
andere werken op s werf, aldaar; minste 
inschr. was C. J. , te Amsterdam, voor 
/' 12,800. 

 2 Juli : lo. het verzwaren en 
verhoogen van Schieland's lioogen zeedijk onder 
Nieuwerkerk a/d. ; ingek. 7 hilj. : gegund aan 

. Zanen Pi., te Ammerstol, rar  f 8030. 
2o. het doen van eenige heistellingen aan de 

molens en sluizen van den m enz.; 
ingek. 6 bilj. ; gegund aan . N. , te -
terdam, te zamen voor ƒ 4457. 

8 0. het verrichten van eenig verfwerk aan de 
molens; ingek. 2 bilj. ; niet gegnnd. 

do. het herstellen cn onderhouden van het 
zeil- en touwwerk aan de molens; ingek. 4 
bilj. ; gegund aan . Visser  eu Zn., te Gouda, 
voor / 2099. 

V U n s l i , 2 Juni: het bouwen van 4 beneden-
en 4 bovenwoningen op den Zuidwal, voor het 
huis ' ; ingekomen 11 hilj. , als: 
F. v. . tc , ƒ 10,900 
A. A. v. Elderen.  idem » 10,890 
C. Janssen, » idem » 10,750 
F Buskens, » idem » 10,650 
W. . v. Beckum, » idem » 10,496 
. Paaps. » Vechel. » 10,474 

A. Schellekens, » 's-Bosch, » 10,406 
. , » idem  10.300 
. (.'. Schellekens, » idem » 10,180 

P. . Versteijne, » Oosterwijk, » 9,845 
. Franketbrt , » 's-Bosch, » 9.680 

gegund. 
 , 2 Juli : het bouwen van eene mou-

terij , voor  A. ; ingekomen 9 bilj. , als : 
. , te Genderen, f 9350 

C ,  Sprang, » 9080 
C. , , » 9050 
J. v. d. , » Bezooien, » 8820 
W. A. , » Tilburg , » 8400 
A. , » . » 8400 

. v. , » Tilburg ,  8175 
. , » idem » 8169 

W. Nieuwellhuizen,!! Sprang, ft  7475 

 2 Juli : het rioleeren van een ge-
deelte der ; ingek 5 bilj. , als; 
P. . te , / 2190 
J. de Bruijn .  idein » 2156 
C. Wij  brands, » idem  2098 

. Jongenburger.  Waddinksveen. » 1990 
G. , ,  1866 

. 2 Juli : Bestek no. 314. het 
maken van eene tunnel met grondkeeruiuren, 
toegangspaden en bijkomende werken, op het 
stationsemplacement t der . . S. ; 
ingek. 17 bilj. , als: 
A. Groen en Gebr. Pons, , / 48,697 
A. J. Stall, , » 47.969 
A. , . » 46.847 
J. Smit , Slikkerveer, » 46,460 
J. W. Bijl . , » 45,885 
Jac. Trinkhanier , Schiedam, » 45,600 
Tom &  Van Bergen , 

, « 45,128 
 J. Uleiiberg, .  44,645 

P. A. A. v. , 's-iiage, « 44,278 
G. . v. , Amsterdam,  43,600 
W. A. G. Jansen, Utrecht,  43,330 
Wed. G. Camesi &  Co., , » 42.873 
Theod. Vos, ,  42,100 

. J. Bruigom, ,  41,994.89 
P. , Utrecht, » 41,837 

. VVienhoven, Schiedam,  41,500 
W. P. Teeuwisse, 's-llage,  41,420 

 2 Juni: het verbeteren van de 
vaart t Schouw, met 
het maken der  daartoe behoorende werken; 
ingek. 6 bilj. , als: 

. s . te Sliedrecht ƒ 199.400 
B. v. d. Bos, 1 Schellinkwoude, » 197,000 
P. . » . » 185,000 

. Volker, » , » 181,000 
. de Oude, » Zuiderwoude, » 180,200 

C. Blankevoort » , » 1
 2 Juli : minste inschr. voor de 

verschillende leveringen aan het departement 
van koloniën waren: 

. 5800 . rood huidkoper in bladen, Van 
den Berg &  Co., Amsterdam, ƒ 6276,26. 

2. 10,000 . plat lood, A. . , 
Utrecht, / 1584. 

3. hang- en sluitwerk, Gebr. Polak, Vlissingen, 
ƒ 2710.66. 

4. id., dezelfden, / 4121.72. 



E . 
5 [J V O E G S E

 300 diverse verfkwasten, T. .1. de Jong, 
Amsterdam, /'  105. 

6. 2200 diverse glasruiten, . . Wolvekamp, 
, / 662. 

7. 1500 gegalvan. ijzeren emmers, Gebr. Polak, 
Vlissingen, /'  71,780. 

8. 1800 diverse gegoten-ijzeren buizen, Van 
den Berg Sc Co., Amsterdam, ƒ 62,100. 

9. 1600 . bennepslangeu, J. . . Smits & 
Co., id., ƒ 915. 

10. 16,000 . zinkwit , . Vettewinkel Sc Zn., 
id., f 3662.40. 

11. 16.000 . id . dezelfden,/3662.40. 
12. 8000 . id., dezelfden,» 1831.20. 
13. 12,000 . loodwit, Parker  en Pluvyers. 

/ 2844. 
14. 8000 . id., dezellden, / 1904. 
15. 14,400 . loodmonie, . F. s & 

Co., Amsterdam, ƒ 2851 50. 
G. id., dezelfden, 1900.80. 

. Tieleman, 
J. Spuit, 
A. , 
W. Zonneveld, 

. , 

te , ƒ 8129 
» 8100 
» 7790 
» 7790 
» 7777 

7596 

idem 
idem 
idem 

, 

16. 9600 G 
17. 4000 . ijzermenie, C. F. Fleumer, id., 

/ 465.60.  v Groeiiendael, Nunhem, 
18. 4000 . spaanschgroen, Gebr. Abrahams, F. . Oziuga. Amsterdam 

A. Groen Sc Gebr. Pons,9 u 
 4 Juli : lo. het maken van gebouwen 

en eenige andere werken op de stations Pi i n i le-
rend, k en Oosthuizen en van 2 brug-
wachtei-swoiiingen bij  de draaibruggen te 
Purmerend, ten behoeve van den spoorweg Zaan-

: ingek. 11 hilj. , als: 
Gebr. F. &  .1. Posthunia. llarlingen, 
A. Vos , , 
J. N. Beters, 's-llage, 
A. .1. v. , Amsterdam. 
J. , idem 
G. . , 
P. Verbruggen, Waddinksveen, 
0. , , 

. de , idem 

. Smects, 
.1. Stokhroek, 

. Ummels, 
G. Straatman, 

. . Greemers, 

. ƒ 3478, 
19. verfwaren, G. F. Fleumer, Amsterdam, 

J 1969. 
20. 15,000 . ongekookte lijnolie, Wed. J. E. 

de Boer, Jr. ,t Zn., f 3697.50. 
21. 10.000 . ill . id., dezelfden, ƒ 2465. 
22. 15,000 . gekookte id., F. Albcrdingk & 

Zn., id„  f 3870. 
23. 10 . id. id, dezelfden, / 2580. 
24. divers hardsteen, . J. Bosman, -

dam, ƒ 3672. 
25. id. id., dezelfde, ƒ 1836. 
26. ill . id., dezelfde, » 3672. 
27. gereedschap, . S. Jl. , Amsterdam, 

ƒ 2077. 
28. vijlen, G. Watson Sc Zn., , / 666.60. . _ 
29. houtachroeven, spijkers en klinknagels, . j . Boileau 

S. Jl. , Amsterdam, / 4082.60. 
30. id. id., dezelfde, J 2067.50. 
31. id. id., dezelfde, » 4082.60. 
32. draadnagels, N. C. Wilscn. id., ƒ 2261.20. 
38. id.. G. F. , , f 1890.50. 
34. id., Gebr. Polak, Vlissingen, ƒ 1621.80. 
35. id„  dezelfden, ƒ 1621.80. 
36. id , dezelfden, » 1729.41. 
37. 1600 stalen patjols, . J. n de Jongh, 

Amsterdam, f 816. 
38. divers 'ijzer , Gebr. Van der  Vliet, idem, 

ƒ 13,407.72. 
39. 5000 . blauwe haai, Van n Sc Üams, 

Tilburg , ƒ 11,875. 
40. 5000 Jl. blauw doorverft] katoen, Ankersmit 

&  Co, , ƒ 2390. 
41. 300 stel wit ledergoed, T. . v u Gras-

ven, 's-Bosch, ƒ 1395. 
42. draadnagels en spijkers geen inschrijvers. 
43. pakliunen, Vissers & . Geldrop, 

ƒ 2635'  J F ' 
44. koperdraad en ijzeren boekbanden, . J. 

n de Jongh, Amsterdam, ƒ 1873.50. 
45. lijnoli e kamfer, toeren pek, C. F. Fleumer. 

J 41 5,0C0 
» 399.959 
» 389.Ü00 
» 383,5"0 
» 381,900 
» 380.000 
» 380,000 
» 377,000 
» 374,900 
» 373,915 

S57.380 

id , ƒ 1159. 
46. 1000 . papier-goudronné, Gebr. Uij t den 

Bogaard, kt, ƒ 167.50. 
47. diverse verpakkingsbenoodigdheden, Van 

Oord Sc Co, id., j 628.50. 
 3 Juli : de levering van gegoten-

ijzeren buizen en mollen, tot een gezamenlijk 
gewicht van 488,705 , ten behoeve van de 
drinkwaterleiding ; ingek. 7 bilj. , als: 

per  100 . 
e Strang &  Co.. , / 8 08 en 19.22 

Actien-Gesellschaft -
Verein Fried. Wilh . , te 
Jlulheim afd. , » 760 

W. n Sc Zn.. , » 7.50 
. E. Oving Jr , , >. 6.89';, 

Van den Berg & Co, Amsterdam, » 6.73 
. S. Stokvis &  Zn, idem » 6.69 

r  Sc Co., , » 6.40 
 3 Juli : het inrichten vaneen 

perceel tot raadhuis en normaalschool; ingek. 6 
bilj. , als: 

te Alkmaar , 
i» Spanbroek, 
» , 
 Aardswoud, 
» Spanbroek, 

2o. het herstellen van grond- en rivierwerken 
nabij  de brug over  den n hij . en het 

lerhoudeii van de werken voor  den onderhouw 
der  brug. gemaakt volgens Bestek no, 725: ingek. 
2 hilj. , als: 
li . A. Wiegerink, Groenloo 

en F. E. Terwindt . te Pannerden. ƒ 6554 
W. F. Weijers, » Tilhuiv , » 6490 

3o. het wegruimen van een iu de , onder 
, gezonken vaartuig: ingekomen 6 

bilj , al 
te Grevenbicbt, ƒ 1995 

» Wessern, , 1750 
» ,  1720 
» , » 15110 
» Jlaashracht, » 1540 
» Wessem, » 848 

4o. het verrichten van haggerwerk in de Waal 
nabij  Bato's-erf. tusschen Je kilometerraaien 62 
en 64 der  herziene rivierkaart ; ingekomen 3 
hilj. . als: 
A. G. , te lledel, ƒ 12.450 

. A. v. , » Sliedrecht, » 11,600 
A. . v. Wijngaarden Uz., » idem » 10,500 

5o, het verrichten van werken tot verbetering 
van de s in de gemeente Grevonbicht: ingek. 
12 bilj , als: 
Q , Tegelen cn 

P. A. Grubben. 
. Tunnels, 

P. . Creemers, 
J. , 

. Pernot, 
F. v. Wylick , 
.1. Cortoni.uid, 

. .1. n Cz, 
G. Stneets, 

. Voets. Aldeneik en 
P. Voets, 

G. Straatman. 
J. A. . v. d. Venne, 

te Blerik , 
» Jlaastricht, 
» Jlaasbi-acht, 
» Sittard, 
 Ohhicht, 

, 
* , 
* Sliedrecht, 
9 Jlaaseik, 

» Ohhicht, 
9 , 

Bree, 

/ 23,150 
» 22,967 
» 22.640 
» 22.400 
9 22,400 
» 22.220 
9 22.180 
» 22 023 
9 21,000 

9 20.659 
19,880 
18,990 

 4 Juli : hei-besteding van den bouw 
in een schoollokaal; ingekomen 12 bilj , als: 

, 

A. Vos, 
. w 

C. T. v. d 
C. , 
G. , 
gegund. 

 4 Juli : het maken van twee _ 
basculehrtiggen en eene vaste brug in het park | O. m Jz., 

, cn een bmndspuithuismet cachot aan .1. Jansen, 

/ 3780 
 3599 
 3499 

» 3400 
» 3350 

. , 
T. Y. Jelsma, 
J. . 
J. Poelman, 
.1. , 

. Fekkcs, 
O. P. Ollringa . 
T. s Sr. 
A. Sineenge, 

. de . 
. Neisingh, 

C. , 
gegund. 

te Groningen, 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
9 idem 
9 , 
9 Groningen, 
n Tiouuarloo, 
» Groningen, 
9 Assen, 
9 Nii-iap. 

ƒ 5540 
» 5300 
» 5200 
» 5160 
» 5015 
» 4719 
 4668 

9 4698 
9 4587 
9 4574 
9 4444 
9 4443 

4 Juli : het bouwen van 
eene school voor  80 leerlingen; ingekomen 6 
hilj. , als: 

. v. Verre, te . ƒ 7922 
Joh. ,  Wemeldinge. 9 7900 
G. Windhorst, 9 , » 7400 
J. de Vries, » Borsele, 9 7292 
Joh. v. Boven, » , » 7240 
W. J. v. d. Weert, » Goes, n 7160 

, 4 Juli : de verdedigingswerken van 
den oever  van den calainiteuseu polder  Nieuwe-
Neuzen; ingek. 9 bilj. , als: 
A. v. d. , 
C. Bolicr  Cz., 

het e 
Firm a J. , 
B. . Bevderwellen. 
C. de , 
J. C. , 
P. G. Winters, 
J. v. d. , 

ingek. 12 hilj , als: 
te , ƒ 9016 
» idem  8797 
» idem » 8795 
9 idem » 8640 
9 idem 9 8355.22 
9 idem 9 8140 

te Zaamslag, /'  24,000 
» Bruiuisse, 9 28,990 
9 Sliedrecht,  23,685 
» , » 23,500 

. Tholens, » idem » 23,498 
Joh. de Jonge, 9 Biezelinge, » 23.490 

1. A. v. d. Velde, » Neuzen, 9 23.480 
A. de Jong, 9 idem 9 23,400 
G. . . » Sliedrecht, 9 23,389 

 , 4 Juli : het vergrooten en veranderen 
van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning; 

minste inschrijver  was Gerdessen, aldaar, voor 
./  17.300. 

 5. Juli : het voortzetten der  ver-
betering van de haven op Terschelling; minste 
insehr. was . , te Tei-schelling, voor 
ƒ 3150. 

, 5 Juli : het bouwen vaneen 
openbare school met ameublement, in 2 pere, 
te ; le pere, ameublement, ingek. 3 
biljetten; als 
Vinken borg 
Sikkeus. 
Jlasselink, 

2e pere 
Siehclink, 
Sikken s, 

te , 
9 idem 
» idem 

schoolgebouw, ingek. 2 hilj . 
te , 

idem 
massa ingekomen 6 hilj. . als: 

f 1355 
9 1309 
9 1039 

als: 
ƒ 15,247 
» 14,522 

g 
, 

Vinkenborg, 
Siehclink, 
Sikkeus. 
Jlasselink. 

te , ƒ 16.912 
9 Geiiilringcll .  16,879 
9 , » 16.558 
9 idem 9 16,547 
> idem i> 15,813 
» idem . 14.737 

Gegund aan den minsten inschrijver  voor  de 
massa. 

, 5 Juli : het onderhouden van- en 
het doen van eenige herstellingen aan de ge-
houwen, kunstwerken, inrichtingen enz., met 
uitzondering der  wissels en sporen, behoorende 
tot de lij n Arnhem—Nijmegen, in 3 perceelen; 
le pere. ingek. 
P. Gebhard, 
A. , 
A. Beuiiiing, 

. Gerritsen, 

4 bilj , als 
te Oosterbeek, 
» Eist, 
9 Nijmegen, 

Elden, 
2e nerc. ingek. 7 bilj. , als: 

' 540 
525 
500 
499 

J. J. "  "te Eist, ƒ 1298 
J. . Everts, 9 Nijmegen, » 1297 
W. .1. Wanrooij , » Vets, » 1200 
F. W. Nickel, . Nijmegen, 9 1195 
J. li . , » idem » 1124 
A. , , Velp, » 1119 
F. Siiumelink, » Arnhem, 9 1037 

3e pere. ingek. 2 hilj , als: 
J. Ponders, te Nijmegen, 9 2050 
1'. , » Arnhem, » 924 

 5 Juli : liet bouwen van een 
nieuw gesticht voor  oude heden; ingekomen 14 
bilj. , als: 

r  Sc Co, 
A. v. d. Wiel, 
Jb. Zuidei-hoek, 
B. Snoek, 
W. n en B. Visser, 
P. v. d. Wiel, 
F. Streelland, 
J. v. Seventer, 

. de , 
W. v. , 
C. Bern hart, 
W. v. , 
J. den Engelse, 
J. Boi-sje, 

ƒ 16,800 
» 15,980 
» 13,747 
9 13,688 

ƒ 13,483 
» 13,350 
» 13,300 
9 13,257 
» 13,220 
9 13,032 
» 12,700 
9 12,397 
» 11,600 
9 9,880 

E
van G 14  1883. 
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 te 11 uren, aan het bureau van den inspecteur  dei-
directe belastingen enz.: het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen, ingenomen door  de kantoren der  directe 
belastingen, invoerrechten' cn accijnsen en der  registratie enz., aan de 
Boompjes en de Scheepmakerehaven te , ged. '83. '84 en '85. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het verhouwen van 
de openbare lagere school der  le klasse no. 11 in dc Valekeniie-straat; 
2o. het sloopen en vervoeren van de houten loods (tijdelij k schoolge-
bouw) op het Jlariniei-splein, en het wederoprichten van dit gebouw op 
een terrein beoosten de Veemarkt. 

. te 18*/, uren, door  burg. en weth.: het leveren van 
100,000 stuks prov. Groninger  baksteen, klinkei-s le soort. 

 te 1 uur, door  burg. euweth.: lo. het bouwen eener  hoogere 
burgerschool niet 3jarigen cursus voor  jongens aan de ; 2o. 
het maken van 14 stuks gegoten-ijzeren stunkschoriiien voor  de uit-
mondingen van de riolen in de Jlanritskade. aldaar. 

 te 2 uren. ten huize van Wed. G. Gitzeis, iu e Arend: het 
bouwen van een nieuw cafë cn hotel iu het dorp te Asten. 

 te 3 uren, in e e : het maken der  grond-
en fundeerwerken voor  een concertgebouw aan de , 
aldaar. 

 , te 3 uren, bij  den president-kerkvoogd . S. . Posthu-
mus: het bouwen van een catechisatielokaal, met bijlevering der 
materialen. . hij  .1. S. Jlellema, aldaar. 

 namens de firma  Zincken. in het lokaal aan het 
Westcrhoofd: het bouwen van een café niet zaal voor  uitspanningen 
enz., op een terrein aan de , westelijke hoek van het 

. 
 door  den architect J.P. , namens . J  Speekman, 

bij  Jl. Prins: het houwen van een dobbel woonhuis op het terrein, 
békend onder sectie , no. 2302, aan den , aldaar, 
met hijlevering der  materialen. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw vai: bet prov'. best: het doeir  van eenig buitengewoon 
werk aan den g van Groningen naar  de Friosche grens. g 
f 7600. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structieinagazijnen: de levering van haren hiiskruitkleeden. bedding-
planken en veiligheidslanipen. ten behoeve dier  magazijnen. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 380, het afbreken van 
4 wachtei-shuisjes en het maken van 5 waehterswoningen, ten behoeve 
van de spoorwegen - Zwolle en . 

, te 4 uren. door  burg. en weth.: het houwen van een 
lokaal enz. ter  verbouwing van de openbare school in den Wnolilriks -
liook. . bij  den architect G. ,1. Niermans. 

, te 6 iiren, hij  .1. van llijnen : het bouwen van een 
woouhuis voor  J. 0. van , aldaar, onder  beheer  van den bouw-
kundige Jos. C. van , te Waalwijk . Aanw. te 11 uren. 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterst. enz.: lo. het 
bouwen van eene schutsluis, het maken van een gedeelte voorhaven 
binnen den k en van een gedeelte kanaal binnen de sluis, met 
bij  behoorende werken, onder  de gemeente Vianen, behoorende tot de 
werken van het kanaal . g / 643.000; 2o. 
het voortzetten van de verdedigingswerken aan den linkeroever  der 
doorgraving aan den . voor  de verbetering van den 
waterweg langs m naar  zee. g /'  43,200. 

lleageveen, te 12 uren, door  burg. euweth.: het af broken der  brug 
over  de 31e wijk van , en het houwen van ei ieuwe houten 
draaibru g over  het , gein. . 

, te 12 uren, door  het gemeentehest.: het 
bouwen eener  openbare lagere school met 6 lokalen, in de Volderstraat 
aldaar. 

 te 12 uren, doorhing, euweth.: het al breken en weder-
opbouwen der  onderwijzerswoning te . Aanw. 17 Juli . te 
11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken van een 
bezinkingsbassin niet aanvoerkanaal, waterriool en hijhehoorende weiken, 
ten dienste der  drinkwaterleiding , op het terrein bij  den watertoren 
ten oosten van de Oude-Plantage. 

 te 4 uren, door  den dijkstool van het polderdistrict 
Buren, ter  gemeentesecretarie: het maken van een wachthuis aan den 

, aldaar. . bij  den opzichter  B. A. Peinert, te Zoehnond. 
Aanw. 17 Juli, te 10 uren. 

 te 7'/, uren, in het waterschapshuis van den polder 
: het onderhoud van-, benevens de vereischt wordende 

leveranties aan de ten dienste van den polder  bestaande gehouwen, 
bruggen en verdere werken. 

, door  de directie der : lo, de levering 
van het ijzerwerk tot versterking vin den bovenbouw der  brug kilo-
mcterpaal' 51.113 station ; 2o. het maken van eene dubbele 
wachterswoning hij  kiloiiieterpaal 37.030, nabij  den Soestborgschcn 
Overweg, Utrecht 

 te 10'/, uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden van den 

Assendel ver  zeedijk, in t s Assuiuhiu-g: eenige werken aan dien 
zeedijk, met hijlevering van materialen en verder  onderhoud tot 1 

t '84. 
 te 11 uren, door  den architect .1. Jl. Jlarijnen. namens -

hagen, in e Beurs van Breda: het bouwen van een woonhuis, op een 
terrein huiten de voormalige Ginnekeupoort. 

i h l , te 11 uren, bij  T. Jloret- het houwen van een nieuw 
gesticht voor  oude lieden, 'aldaar. Aanw. 16 Juli, te 10 uren. 

) 
, te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-

struetiemagazijnen: de levering van brandspuiten, deunen-, grenen-, 
vuren en liiiilenhout . hoepen, smeedijzer, staal en kardoespapier. 

, te 3 uren. door  de firm a g .v: Ankes, in e 
e : het linuwen van 7 houtloodsen op vak V ï en X aan 

de n aan deu Spaarndaiuiiierdijk , aldaar. . hij  den ingenieur-
architect A. . van Gendt, aldaar. 

i ï r i m h i g e n , 's avonds 8 uren, door  de architecten . -V . , 
hij . Woning: het houwen eener  behuizing niet bovenwoning aan den 

| Coehoornsingel, met hijlevering van al het henondigde. Aanw. 16 Juli . 
 te 11 uren. Bilj . inzenden voor  7 uren. 

Vrildng ,  Jul i . 
 te 10 uren, door  het ministerie vau waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: hi't vernieuwen eu herstellen van 
eenige paalwerken vau het kanaal door  Zuidbeveland. g ƒ4800* 

 te 12 uren, ton gemeentehuize van : 
het vergrooten der  openbare school met aanverwante werken te llijinn . 

. hij  den gemeenteopzichter  Wesselius. te . Aanw. 18 Juli, 
te 12 uren. Bilj . inzeilden vóór 11 uren. 

 te 12 uren. iu e : het inrichten van blok-
 stal  te Bergen-op-Zoom tot bergplaats van voertuigen enz. . hij 
den opzichter  van fnrtilieation , aldaar. Bilj . inzenden 19 Juli, voor  3 
uren, op het bureau van genoemden opzichter, 

 te 12 uren. door  burg. en weth. van : 
het maken van een grintweg, van het dorp e af tot aan den 

g van Goes naar , over  eene lengte van 2143 . 
. hij  den architect .1. . , tc Goes. 

 te 1 uur. door  burg. ell weth.: het leveren van rivier -
grint . 

 te 2 uren: de verbouwing van het lokaal m . aan 
di' t 54. . hij  den architect P. G. . Aanw. 
18 Juli, tc 10 uren. 

 's avonds 8 uren, door  den architect G. Schnitger, in 
e Beurs: het bouwen van 2 hoerenhuizen, op een terrein aan deu 

, aldaar. Aanw. 16 Juli, te 11 uren. 

 te 11 uren, iu e : het houwen eener  loods tot 
berging van voertuigen te Arnhem. . hij  den eerstaanwezend inge-
nieur  eu hij  den opzichter  van fortificatiën , beiden te Arnhem. Bilj . 
inzeilden 20.luli. voor  3 uren, op het bureau der  genie, aldaar. 

 te 11 uren, door  het host. van den polder  Bnsehveld-en-
Jlaij , in het Oud Statinnskofliohuis: het herstellen en verhoogen van de 
landhoofden en het vervangen van de bestaande houten brug door  een 
ijzeren brug over  lo. de e Bak. 2o. de Bosschesloot. beiden 
gelegen iu den linker . tusschen 's-lkiseh en Engelen. Biljetten 
inzenden hij  den voorzitter  vim het best, . E. F. Baron van -
voi-sel van , te 's-Bosch. Aanw, 17 Juli , te 5 uren. 

 te 11 uren, ten gemeentehuize: lo. de vergrooting van het 
schoollokaal te Erichem. niet hijlevering van ameublement; 2o. het 
houwen van een vloed vri j  lokaal en veranderen van een gebouw tot 
lijkenhui s enz. . bij  den genieentearehitect . van Jlameren, te 
Asch. Aanw. 19 Juli. te Erichem te 10 uren, te Buren te 12 uren. 

 te 12'/., uren, ten gemeentehuize: het opruimen van 
ondiepten uit de binnengrachten en een gedeelte der  buitengracht in 
de gemeente. Bilj . inzeilden 20 Juli . voor  's avonds 8 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth: lo het bouwen van 
eene overdekte bergplaats voor  steenkolen op het terrein der  stedelijke 
gasfabriek; 2o. het aanleggen van rioleering en bestrating van nieuw-
aangelegde en ontworpen straten. Aanw. van 2o. 16 Juli , te l0'/ 2 uren, 

] te beginnen aan het terrein Puntenburg, nabij  de Willemsbrug. 
 te l uur. door  burg. eu weth.: lo. het houwen van eene 

school voor  lager  onderwijs met 6 lokalen, met daarhijhehoorend meubi-
lair , te ; 2o. idem van eene school met 2 lokalen, en ameublement, 
te i veen; 3o het bouwen van eene onderwijzerswoning te . 
Aanw. 20 Juli . te n te 10. te n te 2 uren. 

 te  uur. ten raadhuize: lo. hot maken van een steenen 
! wahiiuii r  langs een gedeelte der  Oostergracht; 2o. het maken van een 

idem langs een gedeelte der t (noordzijde!. 
 te 2 uren, door  de j  tot exploitatie van bouw-

terrein tegenover . in e : het houwen van 2 
villa's, aan den g tegenover  het landgoed "  Aanw. 
19 Juli , te 10 uren 

, te 9 uren. door  het gemeentehest.: het houwen van 
eene veldwaehteiswoiiing. l bij  den architect .1. de . te Tilburg . 

 te 10'/, uren, door  het dijksbest. van Salland. 7e district in 
Ovrijsel, in het Stafionskolliehnis; lo, het verzwaren van een gedeelte 
van den k bij  llarkiiloo : ia, het maken va n zandberin aan 
den binnenkant van den . eveneens ouder  llarkiiloo ; 3o. hot 
verzwaren van den k ouder  Olileneel, beneden het . 
Aanw. 21 Juli, tc 10 uren. 

 te 4 uren, door  burg. eu weth. van , het leveren en 
maken van schoolmen beien in de school te Jleusingeweer. 
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 tl- 5 uren, door  de directie der Onderlinge Brandwaar-
horginaatschappij  gevestigd tc Groede, hij k van : het houwen 
eener  landhiiuwersschuiir  OJ  de hofstede.'  hewoond door  Jacoh Cappon, 
te , niet hijleveriii g der  materialen, lui . hij  den timmerman 
Ahra l i , te Grnede. Aanw. 17 Juli . te 3 iiron . 

. te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
struct lagiizijneii : de levering van constructieliout ten behoeve dier 
magazijnen. 

 rei h l . te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau : k no. '3S2. het leggen en wijzigen 
van n en wissels eu het verrichten van eenige werkzaamheden tot 
uitbreidin g van het station . . hij  den sectieingenieur . 
.1. van , te Zutfen. Aanw. 17 Juli . te 1 uur. 

 te 2 uren. door het . parochiaal kerkbest . inliet 
: bet volgens bestek en loconing  wen. niet hijleveriii g 

der  materialen, vin i . jongensweesliiiis. t daaraan verbonden 
bijzondere school eu rectoraat. , hij  den architect d Fivmuit , 
te Tilburg . Aanw. te 10'/, uren. 

 , te 3 uren. door het dijkshest. van Oostdongeradecl, in 
het geineentehiiis: het verbrceilen van een gedeelte steeiiglooiing aan 
den zeedijk, tiisschon Eziunazijl cn Oostmahorn, ter  lengte vau 250 , 
over  eene breedte van 1 . 

 te  uren. door bei ministerie van waterst enz.: bet 
vei ivven van de brug in bet lijnpad over de uitwatering van den 
Eriekomschen polder  nabij  de Groenlanden, behoorende tot dc werken 
van de Waal. Aanw. 18 Juli . g /'  1.100. 

, te  uren. in het vvaterschapsliuis van : 
lo. het opgraven van het lluizingbeiiiaar ,  mg 2235 ; 2o. het amo-
veeren van de Ahelstekslertil iu den grintweg van r  naar 

n en daarvoor in de plaats bouwen eener  nieuwe vaste brug. . 
bij  den deskundige . Wind, aldaar. Aanw. » April , te 4 uren. bij  de 
Pomptil. 

 te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatss|ionrwcgen: het afbreken van de bestaande- en het 
maken van nieuwe landhnofilen voor de draaibrug over bet Zederik-
kanaal, in den spoorweg . . hij  de ingenieurs t3 
Gnricbem en te . g J 45,000 

 door de directie der e -
schappij: de levering van 1400 tons kachelkolen en 200 tons gietcoke. 

y.iiiiiicniaiie . te 11 uren. door  het best. der  waterkeering van het 
calainiteiise waterschap N'ieliw-ll o node, in de raailkamer: het herstel, 
de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April'8 4 van de aarde-, kram-, 
rijs - en steenglooiingwerken aan de waterkeering van het waterschap. 
Aanw. 20 en 2:i Juli , te  uren. 

, te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., aan 
liet gebouw van het prov. bestuur  : hot vernieuwen vau eenige gedeelten 
klinkerhestratin g op den grooten g in Overijsel, van Zwolle naar 
de Fricscho grenzen. Aanw. 211 Juli, te 12», uren.' g ƒ 2085. 

 te 1/, uren door  burg en weth.: lo. het houwen van 
een gymnastieklokaal ten behoeve van school ('  in de , en 
verdere werkzaamheden: 2o. het verhouwen van school A op de liree. 
Aanw. 28 Juli . te 2 uren. 

 n i s , te .') uren, door  burg. en weth.: het houwen van 2 
scholen en 2 onilerwijzeiswoniiigen. in de kom der g< lente, niet bij -
levering van materialen, schonlinenbelen enz. . bij  den architect . 
.1. , te Utrecht. Aanw. te 1 uur. 

, te li uren, door het polderbest. van ()nst-l.lsehnonde, 
in e e Tuin : de levering van 1000 . n 
iu de kolenberg)ilaats van bet buven-stoningoinaal, en van 500 . idem 
in de kolenhergplaats van het beneden-stoomgemaal. 

 bij  den voorzitter van het watei-schap t Workumer 
Nieuvvland: lo. de levering van 425 stuks 12 . nieuwe grenen dijk -
iialen. 125 . 10 a 25 idem grenen gording: 2o. het vernieuwen van i00 

 hool'd|iaalregel en hei-stelling der  aehtérkist:  «0.000 . harde 
brik . 

 te Vu uren, door de e -
maatschappij. in het : lo. Bestek no 317. het maken 
van eene goederenloods en verhoogde los-en-laadiilaats. met hijbehoo-
rende werken, op bet stationsemplacement . g ƒ 13.000: So. 

k no. 318, het vergrooten van de wagenmakerij  en de schilders-
werkplaats, bet tot smederij  inrichten vau een der  magazijnen, het 
verplaatsen van de bestaande houtloods, het leggen van nieuwe en het 
opnemen en verleggen van bestaande cementsteenen hoofdnoten, pot-
huizen-riolen enz., met bijbehoorende werken, op bet terrein van de 
werkplaats te . g ƒ 125,000. 

 te 10 uren, dnor  burg. en weth.: lo. het onderhond van 
den straatweg van h naar  Best en to. het onderhoud van den 
weg van 's-Bosch over  den Pettelaar  naar  St.-llichiels-Gestel. Aanw. 
voor de werken onder 1 op g 20 Juli te 8 uren en voor  die 
onder 2 op Vrijda g 27 Juli , te 10 uren. . bij  den gem.-arcbitect. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
verlengen van- en het maken van glooiingen van 4 op 1 aan 7 bestaande 
kribben, tot verbetering van den , tusschen r 
ea Zalk. tusschen de kilometerraaien 103 en 104. Aanw. 25 Juli . 

g / 3000. 
 a

 te 10 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.. 
aan het gebouw van bet pi-ov. best.: het houwen van eene vaste ijzeren 
brug. op bestaande landlioolilen. in den grintweg langs het kanaal van 
Neuzen hij  Sas-van-Gend. Aanw. 26 en 28 Juli . g ƒ 12,145. 

 te 2'/i uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het verrichten van eenige buiten-
gewone vernieuwingen en hei-stellingen aan de Nesserzijl en de draai-
brug over de Boorne, beiden nabij  Akkrmn . Aanw. 27 Juli . g 
 1800. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 

school voor  48 leerlingen met eene onderwijzerswoning, onder  een dak 
te . Aanw. tc 12 uren. ' 

 te l l ' U uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van liet prov. best.: het bestorten van de e 
hoofden aan den Oudonhoornschen zeedijk, behoorende tot de zecwerken 
in Zuidholland. Aanw. 30 Juli . g f 1600. 

s- l lage. te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 

. d en , tusschen de kilometerraaien 43 en 46 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 1 Aug. g ƒ 105,000. 

's i tuscl i , te 10'/i uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: bet voortzetten der  verbetering 
van bet kanaal de , prov. Noordbrabant. Aanw. 4 Aug. g 
ƒ 13.400.  h 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. host.: lo het herstellen van buitengewone 
storm- en winterschade aan den n weg 2e klasse no. 4, van 

h naar de , in de richtin g op Utrecht. Aanw. 4 Aug. 
g ƒ 1800; 2o. bet herstellen van buitengewone storm-en winter-

schade aan de werken, behoorende tot het kanaal dc . Aanw. 4 
Aug. g ƒ 6100; 3o. het herstellen van buitengewone storm- en 
winterschade aan dc , behoorende tot het kanaal de Zuid-
willemsvaart, in Noordbrabant. Aanw. 4 Aug. g ƒ 7200. 

P 

. 
 5 Juli.' lo. het opgraven van 

het Weliestermaar, lang 700 ; 2o. idem van 
de Zwaliiwcntocht, lang 1715 ; So. idem vau 
de kleine A, lang 070 , in 3 perceelen en in 
massa: pore.  perc. 2 perc. 3 
A. Nijilam . Zoutkamp, ƒ 1030 ƒ 580 ƒ 620 
J. Timmer, Obergura, ïuou 
W. . de Vries, Garnwerd, 1800 
A. J. Beiininga. Bedum, 1870 

'1-sema, Warfbuizeii.1780 050 
B. . Webe. 1805 
.1. , Warl'huizen, 498 

. Westerman, , 480 
 l.antinga. . 
Voor  de massa ingest 

.1. Timmer, 
, Wind, 

A. Nijdam, 
W. h. dc Vries. 
A. .1. . 

. . 

000 

445 

/' 3209 
» 3094 
» 3058 
i) 2890 
» 2879 
» 2859 

ireven dooi 
te Obergum, 
n Zoutkamp, 
ii idem 
» Garnwerd. 
» liedmn, 
ii Warfhuizen, 

PsrC.  niet gegund: perc. 2 en 3 gegund. 
, 0 Juli : lo. het maker, van 

bennen, het met grond liekleeden van leeds 
gemaakte zandbermen en gedichte slooten, het 
vervoeren van zand, benevens het hei-stellen van 
taluds en kruinen van den dijk onder  Varik . 

. Opijnen. Neerijnen, w en -
wijnen, in 5 perceelen; minste inschr. waren: 

Aardewerken, 
tierc. 1. . C'. . Werkendam. /'  1581 

> 2, . v. d. , idem '» 2843 
» 8. P. W. v. , Tuil , » 3215 
» 4, P. Pannckoek. , » 1790 
» 5, C. v. Es, idem » 3987 
Sn. de levering van grint , in  perceelen; 

minste inschr. waren: 
per 3 

perc. 1, F. v. , , ƒ 1.40 
 » 1.40 

.46 

.45 
n .70 

.70 
» 1.40 
ii 1.45 

.50 
.(50 
.50 
.50 

ii 2.25 
» 2 25 
» 2.25 
ii 2.25 
» 2.25 

1, F. v. , , 
2, A. . . 
3, . v. , , 
4, . Peppel, idem 

. . 
Peppel, . 
Peppel, idem 

5. A. 
0. . 

 G. 
 .1. Peppel, . 

9. . v. Bonen, , 
» 10, W. , , 
n 11, F. v. , , 
n 12, . Pepnel. idem 
» 13. P. Sterk, lleukeluin. 
» 14, dezelfde. idem 
» 15. dezelfde. idem 
 16, C. v. d. , idem 

» 17, P. Sterk, idem 
 7 Juli : het maken van een 

gebouw voor het stichten van ecu stoomgemaal 
in den ; ingek. 12 bilj. . als: 
 v. Sou, te Purmerend, 
 de Vries. 

A. , 
F. Peters, 
Van Soest, 

idem 24.410 
* , 23,000 
» Amsterdam, » 23,500 
1 . 22,000 

Amsterdam. 21,875 
» . » 21
t Amsterdam. 20.040 

, 
Amsterdam, 

20,4'JO , 
Amsterdam, 1 18,370 
Naarden. » 18.350 
Utrecht, 17.047 

ƒ 1588 
» 1174 
ii 1095 

P. Andriossen. 
. , 

.1. Boverholl. 
G. Slaap, 
J. Jurriens. 
P. . 

 Juli : bet maken van eene 
dukdalf iu de Oostkous, en een meerpaal in den 
oostelijken afsluitdij k door de ; ingek. 8 
biljetten; als: 

B. de Waard 
P. Blanken, 
.1. Bckink. 

gegund. 
 Juli : het afbreken en ophou-

wen eener  witlkelbeliuizin g met bovenkamer 
enz., aan dc v/m. t te Groningen, 
lett. P no. 253, met de leverantie van al bet 
daartoe benoodigde. onder  beheer  van de archi-
tecten . ft . ; ingek. 12 bilj. . al: 

. S. . 

. en B. . 
. Oldenburger, 
. . 

T. Y. Jelsma. 
. . 

A. Steendam. 
. , 
. Peters, 

, 
1). .lansen, 

. .1. , 
gegund. 

 7 Juli : het houwen van eene school . Volker, 
voor  400 leerlingen op een terrein, gelegen aan . Voordondag, 
de Oiostraat: ingek. 14 bilj. , als: 
J. Witzand, 
.1. , 

. J , 
C. t 
T. . n 

en . G. Brouwer. 
.  Trooster, 

E. . Vosman, 
G. v. ünen, 

A. v. d. Berg, 
. 

Schutte. 
. 

v. Straten. 
0 Flik , 

k 
. 

0 
li 
A. 
.1. C Flik , » idem » 29

g  3(1.
e beslissing omtrent^  dc gunning is aan-

gehouden. 
Brriuiii .  Juli : het herleggen der , 

aldaar: ingekomen 17 hilj . 

te Almeloo, 
» Bergum, 
t Ureterp, 

Almeloo, 

Stiens, 
Zwolle, 

» m 
idem 
idem 

» idem 
1 m 
t idem 

idem 
1 idem 

f 46 889 
» 44,087 
, 39.434 
, 38,297 

te , 
ii idem 
ii Sliedrecht, 
 idem 

ƒ 9000 
» 7737 
ii 7359 
» 7232 

T. . 
C. , 
per  jaar. 

 9 Juli : bet metselen van keermurenen 
duikers eu het maken van eene bevloering voor 
een oesterput te lerseke, voor  de firm a n 

„  36.070 ft  Co.; ingek. 5 bilj. , als: 
, 36.4001 *  , " j * 
» 35 997 1 betonvloer  tegelvloer 
,, 35994 ! W. .1. v. d. Weert, Goes, ƒ 9160 ƒ 75"0 
» 3», 878 1'. Sandée, lerseke 8350 8480 
» 34 600 ' .1. . llansweerd, 7700 8200 
„ O C. de Wilde, , 7275 7450 
„  33 ,35 . , lerseke, «999 6688 
» 30,48(1 

Wellin; 
Ni|d:llil . 

Pot, 
WesterholV 

l.lllisen. 
Timmer. 

W. Bos. 
J. . v. . 
J. Uhels. ' 
S.  reiner. 

Bos. 
. 

, 
Veldkamp, 
Bciniingu. 

, 
, 

ileguilil . 
g 

tede, aldaar 

. 
Zoutkamp, 
Stedlllll . 
Noord wnlde. 
Zuilwolde, 
Ohergutn, 
Zuidbroek, 
Bedum, 

> idem 
> idem 
i idem 
i idem 
i idem 
i idem 
i idem 
i Onderdendam, 
li Bediiiu. 

/ 2018 
» 2400 
» 2430 
» 2425 
» 2400 
» 2378 
» 2308 
» 2300 
» 2250 
» 2247 
» 2237 

2229 
l 2225 
» 2200 
ii 2145 
» 2142 
» 2099 

 10 Juli : ln. 
toir s met trottoirbanden 
bilj. . als: 
.1. de , 
Gebr. . 
G. 11. v. d. , 
J.  v. d. Ven'. 

. P. Vale. 
G. . A. Eibers, 

!gegund. 

bet maken van trot -
enz.: ingek. 0 geldige 

te Arnhem, 
n idem 
 idem 

ii idem 
» idem 
» idem 

/' 7469 
\ 6890 
» 6670 
» 6666 
» 0240 
» 5909 

7 Juli : het houwen van eene hof-
, onder  beheer  van den architect 

W. J. van Vogelpoel: gegund aan J. . de Vos. 
te Utrecht, voor ƒ 10,475. 

. 7 Juli : het bouwen van een nieuw 
woon- t achterhuis en mestput in de r 
onder ; aangenomen door  .1. Ponders en P. 

, te Nijmegen, voor ./ 8370. 
 9 Juli : lo. het verbouwen van liet 

schoolgebouw voor  gewoon lager  onderwijs aan 
den Burgwal, aldaar; . 7 bilj. , al 

, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

1750 
1720 
1589 
1579 
1540 
1302 

G. .1. Bruggink, 
lik . v. k llzn.. 
J. S. v. il . Werf. 

. Bruggink Gzn 
W. . . 
VV. Franssen, 

. Bekveld, 
gegund 

2o. het witten en schoonmaken de 
bouwen met eenige vcrfwel'ken, in 15 pei-ceelen; 
aangenomen door  verschillende aannemers, te 
zamen voor ƒ 829 

All e n gegund. 
i i r i - rh t . 9 Juli : het bouwen van eene pro-

testantsche kerk te , onder  beheer  van 
de architecten F. W. van Gendt J.Gz. en A. . 
Freein. te Arnhem: ingek. 16 hilj. , als 

2o. het hangoren en verwerken van rivierzand 
n harde puin achter- en op den strekdamj 

k 
G. v. 

. P. 
G. J. 

. J. 
A. v. 
G. v. 

dr 

hilj. , als: 
d. , 
Vale,J 

, 
, 

d. Vlies, 
, 

'laan. 

te Arnhem, ƒ 2470 
idem ii 1590 

, » 1467 
Sliedrecht, » 1440 

t Zaltbommel, » 1295 
Vreeswijk, » 1274.99 
Arnhem, , 1212 

gegund. 
Zwolle, 10 Juli : le iierc, het verven van 

de sluizen, bruggen, woningen enz. op het 
kanaalpand der  le sectie, van de Ovorijselsehc 

. aanvangende met het 
' 2100 Jaaglirugje nabij  de Schoenkuipenbrug te Zwolle 

en eindigende h'ij  brug no. Otellankatc; ingek. 
9 . als : 
W. Willemsen en W. 

.1. Nooter, te Zwolle, ƒ 630 
E. .1. 1'. Veenhuizen. » idem » 512 

. Admiraal Pan. » . » 508 
. J. , » , » 449 

G. E. Veenhuizen, » Zwolle. » 397 
.1. , » n , » 391 
J. G. Oldenhot. » . » 385 
C. Schiiijiner . » n , » 384.75 
.1. , » , » 884 
gegund. 

2e perc, het verven der  kunstwerken in de 
3e sectie van het kanaal: ingek. 2 hilj. , als: 

. Admiraal Pzn.. te . J 440 
.1. , » . » 394 

1260  gegund. 
 10 .lub: het houwen van eene 

school voor  lager  onderwijs: ingek. 9 hilj. . als: chool 

te (ironingen, f 4000 
Zuidhorn . » 4200 

n Groningen. » 4000 

i idem  3000 
» idem » 3087 

idem l 30fi5 
» idem .> 3000 
* idem » 3845 

idem » 3777 
1 idem « 3740 
» idem » 3600 

idem » 3380 

A. A. v. . te , 
W. Tielens. » Utrecht, 

. v. d. Tas, » Charloos. 
W. G. A. Jansen, » Utrecht, 

. v. Wcstbrenen. » Amerongen. 
. Vlasinuu, » Bodegrave. 

Jan de VVeijer.  Tiel, 
Gebr. , » Arnhem, 
Wed. r  de Vries, . Wageningen. 
C. v. Zeeland. » Utrecht, 
.1. , » , 
.1. . Bo'eschoten, i. idem 

. A. v. , a idem 
F. , » Neerlanghr.. 
A. 0. Vink, » Utrecht, 
F. .1. Gerritsen. > , 
gegund. 

 9 Juli : lo. bet ophalen var. 
aseh, vuilnis enz., het zuiveren en schoonhouden 
der  straten enz., het besproeien der  straten en 
bet diep- en schoonhouden der  binnengrachten, 
ged. 6 jaren: ingek. 4 hilj. , als: 
J. . Schelfelaar, te , 

. J. v. d. Steenhoven 
&  Co., » idem 

C. v. Ballegooijen, n idem 
C. , » Sliedrecht, 
alles |ier  jaar. 

So. het voorzooveel noodig uitdiepen en verder 
op aangewezen diepten houden der  havens en 
havenmonden binnen de gemeente; ingek. 4 
bilj. , als: 

ƒ 24,780 
» 24,770 
» 24.000 
» 23,404 
 22.900 

» 22.220 
» 21.323 
 21.300 

.. 20,440 
» 20,400 
» 19,975 
'i 19,320 
» 19.274 
» 19,200 
ii 18.903 
» 18.919 

ƒ 42.450 

i. 42.000 
» 40,000 
» 29,800 

de bestaande 

ƒ 2723 
 2350 

,i 2180 
. 2116 
. 1999 

» 1978 
» 1725 

stek no. 381, het maken 

' ,t Balink, "  ƒ 17,875 
B. , » 15.445 
A. Nuijs, » 14.183 
Scharenberg. ' » 
C. ter  Baar, » 14 500 

. . « 
.1 . Sollink. » 14.126 
J. . te Siepe, » 0 
G. W. Toebes, » W,*** 

2o. veranderingen in de bestaande schoollo-
kalen: ii-gek. 7 bilj- , als: 

.1. B. Sellink. 
C. ter . 
.1. . te Siepe, 
A. Nuijs, 
Scharenberg, 

. . 
E. , 

 .luli : Be: 
van perrons en een abri en bet verrichten van 
daarmede iii-verband-staande werken, ten be-
hoeve van de halte Windesheim der  Staats-
spoorwegen: ingek. 3 bilj. . als: 
G. .1. Averdijk . te Wije, ƒ 4500 
11. Noorman, » Zwolle. » 3888 
B. . Trooster -  ZvmUerkenpe  » 3835 

 Juli : dc levering aan de 
directie der  marine van: lo. eene parti j  plaat-, 
staaf- 'isisterijzcr : iiiinste inschr. waren . 
5 Stokvis ftZonen, te Botterdam, voor  ƒ 9911.03. 

2o. eene parti j  koperen vlam- en ijzeren 
stounpijiien: minste insch. waren Van den Berg 
6 Co.. tc Amsterdam, voor J 25,066. 

 11 Juli : bet houwen van eene ijzeren 
draaibrug, met steenen lillldhnofden, ter  ver-
vanging van de houten ophaalbrug (de -
hrug) aldaar; ingek. 5 hilj. . als: 
A. E. Stijkel, te Appmgislam, ƒ 5500 
F. Aborson, » Steenwijk, » 5480 
.1. Otten, » , » 5388 
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. e Jr., » Assen, » 5380 

. Timmer, » , » 5100 
gegund. 

,  Juli : liet verunderen der  oude 
schoolgebouwen te o in een raadhuis en der 
onderwijzerswoning met raadkamer aldaar  in 
een woonhuis met 2 woningen; ingekomen 9 
bilj. . als 

te Alkmaar , ƒ 4540 
 idem » 4490 

» Esmond a/d. . » 4300 
» Alkmaar , » 4200 
» Amsterdam, » 4190 
» Beverwijk, » 4077 
» Alkmaar ,  40411 
» , » 3883 
» Schagen. » 3519 

 l i Juli : lo. het leggen van spoor-
banen en wissels eu het maken van bijkomende 
werken op het goederensüition in defttadsriet-
landen te Amsterdam, ten behoeve van den 

g Xieuwediep—Amsterdam; ingek. 10 
bilj. , als: 

te Amersfoort, ƒ 27.450 
Amsterdam, » 27.350 

idem » 26.868 1 
Naarden, » 25,888

, » 25.675
Gouda, > 24.637! 

, a 23.629 
üouda. » 22.985 | 
Amsterdam, i 22̂ 883

idem  22,646 j 
2o. het. maken van een aanbouw :ian de dienst-

woning van den chef op o j 
Vork , nabij  Eist (spoorweg AinersJbort Nijine- -

Sten); ingek. 2 bilj. , als: 
. . v. , te . ƒ 2766 

J. T. , » Nijmegen. » 2640 
3o. het wegruimen van een iu de , onder 

, gezonken vaartuig; ingekomen 6 
bilj. , als: 

te Venloo, 
ii Wessem, 
ii idem 
ii , 
» Urevenhicht 

, 

. , 
A. Vos, 
J. Schuit, 
J. Wesseling, 
J. , 
P. , 
J. Tessekiar, 
F. Brouwer, 

. , 

J. v. d. Berg, 
G. de g Cz., 

. J. , 

. v. , 
P. v. Essen, 

,A. v. . 
('. Bos. 
G. Toornvliet, 
C. v. Boven, 
G.  v. , 

 12 Juli : luit houwen van eene 
woning voor  het sluispersoneel te Sas-van-Gcnd; 
ingek. 5 bilj  , als: 

J. Vcrkuij l Quakkelaar, ƒ 24,000 
. v. d. Ouden. ,. 23.300 

G. J. Ualkensteijn, » 22.700 
G. v. d. , » 22,600 

. Walraven, » 22,400 
. 12 Juli : het houwen Van een woon-

huis voor  den heer . li . Verhuist, onder  beheer 
van den architect A. v.m l.ieiiipt , aldaar; ingek. 
7 bilj. , als: 

, te 's-Bosch, / 12.850 
ii 12.600 
 12.369 
 12.050 

ii 11,778 
ii 10.936 

10,385 

1050 
747 
655 
555 
4h8 
40S 

, 
Stokbroek, 
Boileau, 
Straatman, 

. Smeets, 

. Creeiners. 
Zwoll e 11 Juli : het houwen van bureau': 

en llieoriezalen in de legerplaats te Oldebroek; 
mgek. 6 bilj. , als: 

te Epe, 
n , 
 Elsjieet, 
i> Apeldoorn, 
i) Gnxitegast 
ii Almeloo. 

. . » idem 
Sediellekens, a idem 

. ,  idem 
. . , » idem 

Jansen, » idem 
. ,i Tilbur g 

--l l i isih . 12 Juli : hut houwen van een pak 
huis voor  de heeren s &  Smits, onder 
 iel  'er  van den architect A. van , aldaar; 

ingek. 10 bilj. , als: 
(iebr. . te 's-Bosch, ƒ 6647 
.1. Schellekens, » idem » 5700 

. , o idem » 5517 
('. Jansen,  idem » 5600 
l'aaps. a Vechel, » 5388 
B. , ii 's-Boseh, > 5340 

,  idem » 5298 
. , » idem » 5270 

, » Tilburg , » 5185 
J. v. , » VBoacn,  5098 

 13 Juli : de bouw van vij f woon-
huizen aan de ,iAvenue Concordia"  te , 
onder  beheer  van den architect J. C. van Wijk ; 
ingek. 13 hilj. , als: 
C. Wijbran s en P. A. 

, te 's-llage, ƒ 63.555.55 
C. J. v. Tiisschenbroek, » , » 58.733 
P. Bleijenbuig, n idem » 57.300 
. Spruijt . ii , » 56.140 

W. . v. , » m » 53,450 
0. Groencveld, » idem » 53,353 

 J. v. Sonsbeek &  J. 
W. v. d. Vet, 
B. s &  Zn., 

. J. Xederluirst 

ƒ 28,993 
» 27.994 
ii 27.485 
» 27,246 
ii 25.844 
ii 24.885 

J. Westerik 
. A. Schut, 
. .1. Buitenhuis, 

J. v. d. Braak, 
. Telenga, 

C. Eckhardt, 
 12 Juli : het maken van een riool 

aan de : ingek. 7 bilj. , als: 
te , ƒ 24S7 
n idem ii 2299 
 idem ,i 2287, 

ii idem i 2100' 
ii idem  2073 
ii idem  2000 
i lluarlcuunerui. , ii 1946 

Nederhoi-st, 
G. de s &  Zn., 
C. . , 
C. de r  en Gebr. 

Pons. » , » 47,500 
W. , , » 43,560 

'i , ii 53,321 
» , » 52,984 
» Gouda, > 52,961 
ii , » 52,774 
» idem a 50,833.42 

A. .1. Stoel, 
J. B. , 

. . 
J. .1. (iiililemoiid . 
Wed. , 
1'. C. Groenings. 
C. Bos, 
gegund. 

 12 
3 wrakken in d 

Juli : 
Zuiilei 

l o . het wegruimen van 
minste inschr. was 

A. van der  Tak, te Goedereede, voor  ƒ 6540. 
80, het aanleggen van werken tot verdediging 

van het strand benoorden Petten; minste 
inschr. was A. Vos , Ui , voor  f 67,500. 

Breda, 12 Juli : het afbreken van de -
brug over  de haven en het wederopbouwen der 
landhoofden en pijlers. 

le perc, het afbreken der g over 
de haven te Breda; ingek. 4 bilj. , als: 
Jl. Verlegh. te Giiinekcii , ƒ 8989 
C. de Groot, » , » 8787 
Th. , » Breda. » 8078 
W. J. Scgboor, ii Zevenbergen, » 7238 

2e perc, de brug te Antwerpen; ingekomen 
3 bilj. , als: 
A. , te Zevenbergen, ƒ 6400 
A. F. Smulden,  Utrecht, » 6390 
J. , ft Teteringen, » 5282 

So. de werken sub 1 en 2 in massa: ingek. 6 
bilj. , als: 
A. , te Zevenbergen, f 16.100 
B. Verlegh, » Gimieken, . 14,949 
Th. , » Breda, » 14.177 
B. Wevels, » idem » 13,979 
C. de Groot, ii . » 13.333 
W. .1. Segboer, l Zevenbergen, » 11,421 

t-riioteliroc k . 12 Juli : lo. het verrichte'i i van 
vorschilbiudo werken aan de openbare school te 

. onder  behoor  van den architect . 
Swagerman Pa., te Bovenkai-spcl; aannemer J. 

, te Andijk . voor  / 1700. 
2o. het vergrooten der school tc ; 

dezelfde aannemer, voor  / 4800. 

E
van G 21  1883. 

N 

. 

, te 9 uren, door  hot gemeentehest.: hot houwen van 
pene veldwaehtei-swoning. l bij  don architect J. de , te Tilburg . 

- r , te 10'/. uren, door  het dijkshost. van Salland, 7e district in 
Üvrijsel , in het Stationskoffiehuis: lo. het verzwaren van een gedeelte 
van den k bij : 2o. het maken van een zandherm aan 
den binnenkant van den , eveneens onder ; So, bet 
verzwaren van den k onder  Üldeneel, beneden het . 

 . te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. bet vernieuwen van 
eenige steenen en bouten wallen, en het gewoon onderhoud van- en 
het verrichten van herstellingen aan de steenen en houten wallen langs 
de grachten; de riolen onder- en de goten langs den |ienbaron weg 
enz.; de openbare waterplaatsen en de verseliwaterbakken; 2o. het ver-
richten van eenige werken in de openbare lagere scholen der  le klasse 
nos. 3, 9, 17, 18, 19, 20, 22. 23. 24, 2B. 26, 28 en 29. . voor  sub lo. 
bij  den stadsingenieur, voor  sub 2o. bij  den stadsarchitect, beiden 
raadhuis. 

k . te 12 uren, in het s der  Vier-Noorderkoggen : 
de levering van 20 nieuwe molt'«zeilen, benevens het éénjarig onder-
houd van alle zeilen en het touwwerk dei- molens van het Ambacht, 
in 2 perceelen en in massa. 

 te 4 uren, door  burg. en weth. van : het leveren en 
maken van scboohneubeien in de school te . 

 te 5 uren, door  de directie der  Onderlinge Brandwaar-
borgmaatschappij  gevestigd te Groede, bij  lzaiik van : bet bouwen 
eener  landbouworssehuur  op de hofstede, bewoond door  Jacob Cappon, 
te , met bijlevering der  materialen. . bij  den timmerman 
Abraham . te (iroede. 

 te 5 uren, door  burg. en weth.: het houwen eener  school 
met hijgeljomvon en het leveren van schoolmeubelen. . bij  den 
bouwkundige Willem , te . Aanw. te 3 uren. 

 . te 5 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten dei-
school met aanhoorigheden en het doen van eenige veranderingen aan 
de onderwijzerswoning, met bijlevering der  materialen. . hij  den 
architect J. A. van . te Eindhoven. Aanw. te 3 uren. 

n . te 12 uren, door  den directeur  der  artillorio-staiiel - en con-
structie magazijnen : de levering van eonstructiehout ten behoeve dier 
magazijnen. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: k no. 382, het leggen en wijzigen 
van sporen en wissels en het verrichten van eenige werkzaam heden tot 
uitbreidin g van het Station . . bij  den soctioingenieur . 
J. van huijl . te /utfen. 

 te 2 uren. door  het . parochiaal kerkbest.. in het 
: het volgens bestek en teekening bouwen. niet bijlevering 

der  materialen, van een . jongens weesbuis, met daaraan verbonden 
bijzondere school en rectoraat. . bij  den architect d Freinau, 
te Tilburg . Aanw. te 10'/, uren. 

, te 3 uien, door  het dijksbest. van Oostdongcradccl, in 
het gemeentehuis: het verbreeden van een gedeelte steenglooiing aan 
den zeedijk, tusschen l en Oostmahorn, ter  lengte van 250 , 
over  eene breedte van 1 . 

 'savonds 8 uren, door . Stenhuis, bij . Vos: bet 
afbreken van eene behuizing en daarvoor  in de plaats bouwen eener 
winkelbehuizing met bovenwoning enz., op een terrein in de Nieuwe-
Boteringestraut, N no. 187- . bij  de urclnteeten . & . . 
Bil j  inzenden vóór 7 uren. 

. te 1  uren, door  liet ministerie van waterst. enz.: het 
vernieuwen van de brug in het lijupad over  de uitwatering van den 

n [rolder  nabij  de Groenlanden, behoorende tot de werken 
van de Waal. g ƒ 1300. 

 te 11 uren, iu het watorschapshuis van : 
lo. het opgraven van het . lang 2235 ; 2o. het amo-
veeren van de Abelstokstertil in den grintweg van r  naar 

n en daarvoor  in de plaats bouwen eener  nieuwe vaste brug. lid. 
bij  den deskundige . Wind, aldaar. Aanw. 23 Juli, te 4 uren, bij  de 
Pornptil . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het afbreken van de bestaande- en het 
maken van nieuwe landhoofden voor  tie draaibrug over  het Zederik-
kanaal, in den sjioorweg . . bij  de ingenieurs te 
Gorichem en te . g j 45,000. 

d , te 12 uren, door  burg. en weth.: het verven der  lokalen 
van de burgei-school. Aanw. 23 Juh, te U'/ j  uien. 

 te 3 uren. door  burg. en weth.: het uitvoeren van n. m. 
3400 3 in den mond en huiten de hoofden tot aan do riviergeul van 
de haven aldaar. Aanw. te 11 uren. 

 door  de directie der e r  wegmaat-
schappij: de levering van 1400 tons kachelkolen en 200 tons gietcoke. 

 te 1 uur, door  het best. van het Willemspark, in het 
Paviljoen van het Vondelpark: het maken, in liet Willemspark, hij  den 
Ainstelveenscheweg, van de gebouwen voor  het stoomwerktuig tot be-
maling van het park. van de'noodige aan-en afvoerkanalen, het graven 
van een pompb:issin enz. . op het terrein 23 Juli, van 10—12 uren. 

 te 11 uren, door  het best. der  waterkeering van het 
calamiteuse waterschap Nieuw-Bommonede, in de raadkamer: het hei-stel, 
de vernieuwing en het onderhoud lot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs -  steenglooiingwerken aan de waterkeering van het watei-schap. 
Aanw. 23 Juh, te 11 uren. 

. te 3 uren: de levering van 1200 . -
kolen voor  den , en 1000 . 
voor  den Aalkeet-huiteii|iolder. . bij  den secretaris A. , 
aldaar. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,
het gebouw van het prov. bestuur: hot vernieuwen van eenige gedeelten 
klinkerhestratin g op den grooten g in Overijsel, van Zwolle naar 
de Fricsche grenzen. g ƒ 2985. 

 te 1 uur, door  het ministerie van waterst.  het her-
stellen en verbeteren van i in de afdeeling Amsterdam, 

i g ƒ 1820. 
 te l ' / 2 uren door  burg en weth.: lo. het houwen van 

een gymnastieklokaal ten behoeve van school ('  in de , en 
verdere werkzaamheden; 2o. het verbouwen van school A op de . 
Aanw. 28 Juli . te 2 uren. 

 , te 3 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 2 
scholen en 2 oiiderwijzeiswoniiigeii. in de kom der  gemeente, met bij -
levering van materialen, srhoolmoiihelon enz. . bij  den architect P. 
.1. , te Utrecht. Aanw. te 1 uur. 

 , te 3 uren, in e Geldersche Bloem : het sloopen van ge-
bouwen, en het bouwen van een stal niet koetshuis en bovenwoning, 
op een terrein naast de overdekte Botermarkt , aan de , 
aldaar. . bij  den architect E. G. Wentink, te Schalkwijk. Aanw. 24 
Juli , van 8—9 uren. 

 te 5 uren, door.burg. en weth.: het vertimmeren dei-
school te Niehove, met bijlevering der  materialen. Aanw. te 2 uren. 

 te 6 uren, door  het . van , 
in e e Tuin : de levering van 1000 . i 
in de kolenbergplaats van het hoven-stoomgemaal, en van 500 . idem 
in de kolenbergplaats van het beneden-stoomgemaal. 

. bij  den voorzitter  van het watcischap t Workumcr 
Nieuwland: lo. de levering van 425 stuks 12 . nieuwe grenen dijk -
palen. 125 . 10 a 25 idem grenen gording; 2o. het vernieuwen van 100 
itl . hoofdpaalregel en heistelling der  achterkist: 3o. 60.000 . harde 
brik . 

Wor k nut. te 12 uren, door  burg. en weth.: het vertimmeren en 
vergrooten der  zoogenaamde Nwirder-onderwijzei'swoning, met de leve-
rin g der  materialen. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van
. ten dienste van den polder  Walcheren. g ƒ 40,000. 

 te  uren, door  den directeur  en commandant der 
| marine: het naar  aanwijzing uitbaggeren van het mariuednk. Aanw. 
! 25 Juli , te 10 uren. 

 te 12 uren. door  het best. der  vereeniging s Werk-
rnans Vriend" , in het lokaal Weten en Werken: het bouwen van 48 
arbeiderswoningen, in het verlengde van de Oranjestraat, aan de 

e id sc he vaart, aldaar. . hij  den architect A. van der  Steur  Jr... 
Spaarne no. 18, aldaar. Aanw. 23 Juli , te 10 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene openbare lagere school 3e klasse voor  jongens, op een terrein aan 
de t nabij  de Brouwei-sgracht. . bij  den stadsarchitect, 
raadhuis, kamer no. 101. 

 te 12 uren, door  burg. eu weth.: het verrichten van 
eenige werkzaamheden ten behoeve van de hoogere burgerschool voor 
meisjes en het gymnasium, bestaande uit iusluitiugsschnlou umdeopen 
plaatsen achter  die gebouwen, benevens het maken van eene overdekking 
in ijzerconstructie. 

 te 11 .. uren, door  de e [Jzereu-spnorweg-
maatschappij, iu het : lo. Bestek no 317. het maken 
van eene goederenloods eu verhoogde los-en-laadplaats. mot hijbehoo-
rende werken, op het statiouseinplacenieiit . g ƒ 13.000; 2o. 
Bestek no. 318, het vergrooten van de wagenmakerij  en "de schildei-s-
werkplaats, het tot smederij  inrichten van een der  magazijnen, het 
verplaatsen van de bestaande houtloods, het leggen van nieuwe eu het 
opnemen en verleggen van bestaande cementsteenen hoofd rit den, pot-
huizen-riolen enz., met bij  behoorende werken, op het terrein van de 
werkplaats te . g ƒ 125,000. 

 te 2 uren, namens . de , door  den architect A. . 
Freem, in het ('entraalgehouw: het houwen van een winkelhuis met 
bovenwoning en werkplaats op een terrein aan de . Aanw. 
23 Juli . te 10 uren. 

 te 5 men, door  burg. en weth.: lo. het bouwen eener 
school met onderwijzeiswoning; 2o. bet leveren van schoolmeuhelen. 

. bij  den bouwkundige Willem , te Eindhoven. Aanw. te 
3 uren. 

. te 12 uren, bij  J. C. van der : het inrichten van 
de bestaande pontonnierskazerne, aldaar, tot schoollokalen, magazijnen, 
bureau's, scherm/alen eu woningen voor  gehuwde militairen . . hij 
den eeist aan wezen d ingenieur, te Breda. Aanw. 25 Juli . te 1 uur. 

g ƒ 20,000. 
 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: lo. k no. 384, het verrichten van 
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eenige hei-stellingen aan kunstwerken en gehouwen op het gedeelte 
g Arnhem—.Nijmegen, inl . aan het centraalbureau en bij  den 

sectiemgenieur  .1. . kt Waldorp, te Nijmegen. 
 te 5 uren, door  burg. en weth. van : het verhouwen 

der  schoolgebouwen te  ns, Welie. Sohouwerzijl en Warfhuizen, met 
bijlevering der  materialen, lui. bij  ,1. Clason. te . Aanw. 
25 Juli. te  uur. beginnende te Schouwerzijl. 

, door de commissie van beheer  van het Oostindisch 
: het verrichten van vernieuwingen en herstellingen, methetonder-

liond over '83 en '84, van de , bekend als Oostindisch 
. aldaar. Aanw. 27 Juli . te 10 uren. 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: het hei stellen 
van vloeren in het arsenaal en in loodsen te Amsterdam, ltd bij  den 
eerstaanwezend ingenieur. g /'  4!>00. 

 te 10 uren. door  burg.'en weth.: lo. het onderhoud van 
den straatweg van 's-llnseh naar t en 2o. het onderhoud van uen 
weg van s-Bosch over  den r  naar . Aanw. 
voor de werken under 1 op 20 Juli . te  uren en voor  die onder 2 
27 Juli, te 10 uren. . bij  den g .-architect. 

, tc  uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verlengen van- en het maken van glooiingen van 4 op 1 aan 7 bestaande 
kribben, tot vei betering van den (ieldeische-l.lsel. tusschen r 
e» Zalk. tusscl de kiloiiieterraaien 10:1 eu 104. Aanw. 25 Juli . 

g / 3000. 

 te 11 uren. in het watorschapshuis van llunsingoo: 
het maken en stellen vat plaatijzeren draaibrug over de sluis te 
Zoutkamp, niet aanhoorige werken. . bij  den deskundige van het 
waterschap. . Wind. te (hiderdendaiii. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het verbou-
wen der  school en onderwijzei-swoniii) aan de Nesser  Zwahiweiihmirt : 
2o. het vergrooten van het schoolgebouw niet ophouwing eener  ver-
dieping voor 4 lokalen, aan den Amsteldijk . . aan het bureau der 
gemeentewerken, Overtoom 2(13. Nieuweiamstel. 

 te 10 uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene vaste ijzeren 
brug. op bestaande laiidhootileii . in den grintweg langs het kanaal van 
Neuzen hij  Sas-van-Gend. Aanw. 26 en 28 Juli . g /'  12.145. 

 te 11 uren. op het genie-bureau: het inrichten van stal 
11. buiten de voormalige Xoordonbergi t, aldaar, tot bergplaats van 
voertuigen enz. lui . bij  den eerstaanwezend ingenieur, te Zutfen en 
bij  den hoofdopzichter  der  genie, te . 

, te g'/, uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het verrichten van eenige buiten-
gewone vernieuwingei herstellingen aan de Xesserzijl en"de draai-
brug over de , beiden nabij  Akkrum . Aanw. 27 Juli . g 

ene bewaarschol! 
noodige meubelen. 

12'/, uren. ten geiiieenteluiize: 
bewaarschool op Olilogaliloën en het maken en leveren van de 

helen, Biljetten inzi 
ter  secretarie 

llljette n inzenden 3 Aug.. vóór 

de stichting van 
1 de 

's avonds 8 uren. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: het bouwen van eene school 
met overdekte speelplaats, het noodige meubilair, rasterwerk enz., en 
va no oiideiw'ijzerswoiiing, beiden te Wateren, niet bijlevering van 
materialen. . bij  den architect G. Stel, te Assen. Aanw. 3 Aug. 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
School voor  48 leerling! iet eene onilerwijzerswiiliilig . onder  één dak, 
te . Aanw. te 12 uren. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: het bestorten van de e 
hoorden aan den Oudenlioornscheii zeedijk, behoorende tot de zeewerken 

 Zmilholland. Aanw. 30 Juli . g /'  1500. 

 te 11 uren. door het ministerie vin waterstaat enz.: de 
uitvoering van eenige werken tot norinaliseering van de Waal onder 
EchteW, d en , tusschen de kilometerraaien 43 en 46 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 1 Aug. g ƒ 105,000. 

 te 10'/, uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzotten der  verbetering 
ƒ T i 400 k ' " m a l ' , i e a ' "  l , m v - Noonlbrabant. Aanw. 4 Aug. g 

, te 101;, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo het herstellen van buitengewone 
storm- en wintel-schade aan den n weg 2e klasse no. 4, van 
's-Boseh naar de . in de richtin g op Utrecht. Aanw. 4'Aug. 

g ƒ 1800 ; 2o. het herstellen van buitengewone storm-enwinter-
sehade aan de werken behoorende tot het kanaal de . Aanw 4 
Aug. g ƒ 6100: 8o. het herstellen van buitengewone storm- en 
wintorschade aan de n behoorende tot het kanaal de Zuid-
willemsvaart, iu Noordbrahant. Aanw. 4 Aug. g /'  7200. 

 te 2 uren, door  het ministerie van watentaai enz... aan het 
gebouw van het prov. best..: de levering a, van turf , //. van steenkolen. 
tol het drijven der 4 stimnipninptiiigo n langs het Nisirdwil l skanaal 
in . 

 te  uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een iu de Waal. onder  Ubhergen, aan den linkeroever, 
tusschen de kiloineterraaien 21 en 22. gezonken vaartuig. Aanw. 
8 Aug. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: hut planten van helm in de -
duinen onder de gemeente Schoorl. Aanw. 'J Aug. g /'  6000 

 tc 12 uren, door t ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -

Aug., te 11 uren, aanvangende te Waalwijk . g 

A F L O O

. 
1 . 11 Juli : het bouwen eener 

operbaro school te Breugel; ingek. 5 bilj. , als: 
J. . 

. v. d. , 
. Coolcn, 

P. Prinsen, 
C Jansen, 
gegund. 

Vechel, 
idem 

Tongelre, 
Zon, 
Nuuen, 

 3610 
ii 34«8 
ii 3447 
ii 3009 
ii 3017 

12 Juli : het houwen van het J 
iiCzaar  Peter"  te Amsterdam, onder  beheer 
den architect . liijvoets Gz.; ingek. 16 
als 

te Amsterdam. J 30,663 
idem 34.700 
idem » 34,632 

» idem 1 34,600 

idem 1 34.500 
s idem 34,450 

idem » 34.400 

» idem » 34.000 

idem 33,315 

idem 33.200 
idem s 32.875 
idem t 32.800 

Nïou pveramstel. 31.500 
Am ste i-dam, 31.500 

idem 23596 
idem 23,530 

café 
van 
hilj . 
G. Woud, 
J. Nomes Pz., 
A. A alders, 

. v Stilijvenberg ft 
B. P. Wijsman, 

. J &  G. -
man. 

B. v. Bimren. 
. J. B. v. . 

G. . Brouwer & 
1). . 

C. v. d. Brand en 11. 
, 

W. . Struij s en G. 
J. Gemke, 

A. J. v. . 
P. S. . 

. B. . 

. Numan, 
1). . 
J. A. , 

Gegund aan . . s Pz... te Nicu.ver-
amstel, voor  ƒ31.5011. 

 13 Juli : het maken van een 
liraudspuithui s met woning: ingek. 5 bilj. . als: 
G. . tc Utrecht. ƒ «118 

. .  Zeist, » 5845 
('. Pothoven, » Bilt , » 5825 
W. .1. . » Tul-en-'t Waal, ..5414 

. Fukking, « , » 4704 
W i l l e m s o o r d 13 Juli : liet verrichten van 

eenige werkzaamheden aan de gebouwen enz. 
van het maritieme etablissement; ingekomen 19 
bilj. , als: 

.1. Giltjes. ƒ9819 
J. F. Philips, ii 9000 
P. Verhei|. » 8880 
P. Zaatinan. » 8710 
A. Vos ' » 8700 
Peeters en Steijaart. » 8670 
A. Bels, i' 8650 
P. Spruijt , » 8567 
1'. .1. Bierenbroodspot, » 8418 
Gebr. . » 8328 
P. . » 8311 
J. Betldeheui. » 8199 
J. , » 8100 
G. , » 8loo 
A. t » 7900 
A. Graaft » 7800 

e Waard en Wijker , » 7593 
S. Schellinger, » 7400 
Gobrs. Boon. »

 14 Juli : het maken van eene water-
keerende kade langs de s te , en het 
verlengen van den nieuwen linker k 
belleden de spoorwegbrug aldaar, ten behoeve 
van den Staatsspoorweg Nijmegen Venloo; 
mgek. 7 geldige hilj. , en 1 van onwaarde, als: 
G J. de Groot. 
J. v. Vuiiren , 
J. . . 
J. , 
.1. Verschuren. 

. , 
W. Blokland Az.. 

g 
 14 Juli i 1 

van den onder- en bovenbouw eener  getrokken-
ijzeren draaibrug, lang 12 . ter  vervanging van 
do bestaande ; 2o. het maken eu 
leveren van een keersluisje: gegund aan . S. 

, te , voor  ƒ 4776. 
A Juli : lo. het bouwen eener  hoogere 

burgerschool met Sjarigen cursus voor  jongens; 
ingek. 17 bilj. , als: 
W. . 
. 0. Bernard, 

C, , 
J. v. Groenendal. 
Th. .1. . 

. P. de . 
. &  .1. A. . 

A C. Paarileknoper. 
Gebr. e Vos, 

. Tromp. te , ƒ 62.850 
J. J. v. Sonsheek. » idem » 51,512 
.1. Stellens & . 

Wijnekes, » idem » 50,398 
A. A. , » idem » 48,200 
W. P. Teeuwese, » idem » 48,000 
T. . l &  .1. C. 

, i) idem » 47.900, 
| C. Wijbranil s &  P. A. 

, » idem » 46.000 
. Stieltjes. ii idem » 39,999 

j  2o. het maken van 14 gegoten-ijzeren stank-
 schennen in de ; ingek. 2 bilj. , als: 

, J. . de Swart &  Zn., te , ƒ 678 
 G. . » . » 671 

(.inningen 16 Juli : het bouwen van een 
dubbel woonhuis op een terrein aan den Uhho- | gl 

, voor . . Speekman, onder 
beheer  van den architect J. P. : ingek, 12 
bilj. , als: 

en der  registratie enz.; minste inschr. was C A . 
, te , voor ƒ 3546. 

 16 Juli : het maken, leveren en 
stellen van twee puien in het schoolgebouw aan 

B. Snel, 
A. Stivarius. 
G. .1. Bruggink Gzn., 
P. J. , 

. Bruggink. 
W. Fransson, 
J. S. v. d Werf, 
A. v. d. Wetering, 
W. . , 

. v. k flzn.. 
B. v. d. Bos, 

und. 

te n pen, ƒ 600 
idem  525 
idem i 525 

| idem » 490 
| idem  465 
i idem  463 

idem 1 444 
idem l 423 
idem l 415 

1 idem - 390 
idem » 379 

te St.-Anna. ƒ 21,300 
» Vuren,  20,400 

Pannerden.  20,380 
» Grave,  20,000 
» Oefelt, i. 10,400 
 Grave,  10,000 

. » 13,270 
1 11.61.» 

liet maken en le 

te 's-llage. ƒ 62.505 
» idem » 58,082 

idem 1 57,500 
Xunlit-m . 56,031 

, .1 56.320 
m  55.725 

idem A 54.014 
idem » 54,000 

9 idem » 53.150 

oningen, ƒ 14,250 
idem 0 
idem 13,100 
idem 13,060 
idem » 12,800 
idem » 12,546 
idem » 12,340 
idem 12,324 
idem 12,000 
idem 11,427 
idem » 10,857 
idem 10.271 
bouwen van een 

1 

ƒ 51
> 50,300 
,i 49,839 
ii 49,175 
ii 45,874 
» 45

B. Bei kenbosch.
B. de Jong, » 
E. Peters, s 

. v. d. Nap,

. de . » 

. .
.1. .

. , » 
J. lheling,
A. Steendaui.
T. , » 

 16 Juli : het 
café met zaal voor  uitspanningen enz,, 
terrein aan de , westelijke hoek 
van het . onder  beheer  van 
de architecten A J. van der  Slok en E. W. 
(leerling: ingek.  bilj. , als: 
A. Paans. te Amsterdam 

. Numan. » idem 
. (.'. , » 

.1. v. Voorihuijzeii .
. J. X G.llaaudrikman, l 
. .

F. h en P. A. 
, -

hroek eu
Amslrrd n . 16 Juli : 

fundeerwerken voor e'en 
de , te Amsterdam, onder he 
heer van den ingenieur-architect A. . van 
Gendt: ingek 18 bilj , 

A. Paans. 
. C. , 

G. . v. , 
S. . Ferniin.  » 

e Zwaan Jr. eu . s 
.1. . ('orlielisse. * 

. . , » 
. , (Buiksloot!. » 
. Zuiderhoek. » 

W. Voskuijl . » 
P. Schmidt en , » 

. Cellij n & Zn.on A. .1. de , » 
J. Smit , , » 
B. v. , » 
F llilariu s en . G. Brouwer. 

, > 
. .1. , » 

.1. Schitiineuluirg en ('. J. .
('ruiji i en Schouten 

 16 Juli : de levering van 100,000 
stuks Groninger  baksteen, klinker s le soort; 
minste insehr. was T. . Tjebhes, te , 
voor ƒ 1999. 

(.ruilingen . 17 Juli : het doen van eenig 
buitengewoon werk aan den g van 
Groningen naar de Friesche grens; ingekomen 
10 hilj. . als: 

. de Wind, te Zoutkamp, j 7864 
A. Nijdain Jr.. » idem » 7799 
Th. A. J. Croon, » Groningen. » 7537 
.1. Wallinga, » idem » 7500 
B de Jong. » idem » 7500 

. Nieland.  Warfum. » 7399 
S. de Witt , » Groningen, » 7390 
.1. A. , » , » 7315 

1.1. Veldkamp, » Bedum, » 7190 
P. 11. . ii Groningen,  6930 

 17 Juli : het bouwen van een 
woonhuis voor  J. (.'. van , onder be-
heer van den bouwkundige Jos. C. van : 
ingek. 5 hilj. , al: 
W. G. Schoep, 

idem ii 43,391 
het maken van de 
concertgebouw aan 

ƒ 110,000 
li 106,863 
 10:1,000 
ii 98,000 
ii 97400 
i, 93,828 
. 89.940 
» 89,900 
» 89,800 
ii 85,497 

85,489 
85.450 
85,000 
85,000 

84.400 
83.286 
79 760 
77 553 

,1. Sehoonenburg en C. .1. s 

' 22.230 
20.900 
19,360 
18,747 
18.293 
18,281 
vervoert 

Gegund aan 
voor  ƒ79.760. 

 16 Juli : lo. Bestek no. 31. het 
verbouwen vande e lagere school der le 
klasse no. 11: ingek. 6 hilj. . als: 

A. C. Grijpink . 
A. Paans. 
Brouwer en . 

. C. . 
A. v. Wensveen. 
G. Woud. 

2o. Bestek no. 34, het sloopen 
van de houten loods (tijdelij k schoolgebouw) 
staande op het . en het wederop-
richten van dil gebouw oi i terrein beoosten 
de Veemarkt: ingek. 3 hilj. . als: 

. Woud. ƒ 2"62 
. . "  1883 

A. v. Wensveen. » 1140 
 16 Juli : het bouwen van een nieuw 

caré en hotel voor  Wed. G. Gitzeis; ingek. 4 
bilj. . als: 

. de Graaf, te 
.1. . l 

te Baardwijk . 
» idem 
li idem 
ii Bezooien, 

Waalwijk , 

ƒ 4395 
» 4350 
« 4345 
ii 3995 

3915 

.1. v. . 
J. v. Es, 
.1. v. d. . 
N. v. Well, 

 17 Juli : Bestek no. 380, het afbreken 
van vier  wachtershuisjes en het maken van vij f 
wachterswoningen, ten behoeve van de s
wegen van e en -
ningen: ingek. 10 bilj. . als: 
O. v. Unen, te Zwolle. ƒ 14.980 
F. . , » idem ii 14,400 
F. llilariu s & . G. 

.  14.164 
Steenwijk, ) 13,533 

Brouwer, 
F. Aherson, 
E. J. Seliaafsnia ft 

F. J. Seliaafsnia, 
. v. d. Sluis, 

.1. Unities, 
W. A . 
G. .1. Averdijk . 
.1. G. n 

1 7 
wijzers woning 
11. . 
A. Niks. 
.1. Warringa . 
gegund aan A 

Juli
te 

, 
, 
, 

idem 

7675 
7198 
7023 
6999 

J.  d. Velden. 
. v. Asseldonk, 

gegund. 
. 16 Juli : het onderhonden van-

en het doen van eenige hei-stellingen aan de 
gehouwen, ingenomen door de kantoren der 
directe belastingen, n en accijnsen 

ii , » 13.436 
» ZwoUerkerspel, » 13,323 
ii , » 13,315 
. . » 13.150 

» Wije, » 12,800 
ii Blessc, li 11,998 

het bouwen van een onder-
Buiuen; ingek. 3 hilj. . als: 

te Nieuwenhuizen. ƒ 2579 
» idem >i 2264 
ii Buiuen. ii 2251 

Niks. 
 17 Juli : de levering aan de artillerie -

vtapel- en constructieiiiagazijnen van: lo. 100 
lieele haren buskruitkleeilen: minste inschr. 
waren Nelissen. Van Cam pen X; . te 
Breda, voor ƒ 8.85 per  stuk. 

2o. 150 halve idem idem: minste inschr. waren 
Van Wijngaarden &  Co.. te . voor  ƒ4.32 
per  stuk 

3o. 200 heddingplauken no. 1; minste inschr. 
waren n &  Zn., te Zwolle, voor ƒ 4.25 
per  stuk. 

4o 80 veiligheidslainpeii: minste insehr. waren 
W. n &  Zn., te , voor ƒ 774 pot-

 17 Juli 
t op den 

vtschinarkt; ingek. 
.1. Th. , te . 
.1. Giltjes, ii idem 

. de Vries. » idem 
P. . 'i idem 
A. Graaft » idem 
Gebrs. . » idem 
G , » idem 
Gebrs. Jan zen, idem 

 17 Juli : het bouwen van een woon 
huis aan de Siirinaiuestraat te , ondi 
beheer  van den architect . Wessti-a Jr. 
10 hilj. , als: 
Van h en Van 

, te 's-llage. 
E. . , ii idem 
Gebrs. e Vos. » idem
Tom &  Van Bergen 

. » idem 

het maken van een bewa-
zeedijk bij  de voormalige 

8 geldige liil j  , als: 
ƒ 24,500 
» 24.500 
» 24.245 
» 24.000 
ii 24.000 
» 23.100 
. 23,000 
» 22.175 

32.890 
32,870 
32.S00 

32,268 



E . 

C. , tc , 
t en Gerritse, « idem 

A. Nater  cn B. 
de Baan, » idem 

A, C. Paardckooper, » idem 
A. Stigter, » idem 

. E. de Baan, » Schcvcningcn, 
m , 18 Juli : het inaken 

bezinkingshassin met aanvoerkanaal, waterriool 
en bijbohooronde werken, ten dienste der  drink -
waterleiding, op het terrein van den watertoren, 
ten oosten van de Oude-Plantage; ingekomen 8 
bilj. . als: 
G. , te , ƒ 182,000 

» 167,600 

J V 0 E G  E L 
ƒ 31.698 
> 31,290 

. 31,100 
 30,180 

> 29,990 
» 29.960 
van een 

W. 1.. Schram, » Sliedrecht, 
A. . » idem 

. . v. Spanje, » , 
G. Vlot Gz., » . 
B. Voordendag Az., » , 
Wed. G. Camesi &  Co., . , 
W. Zonneveld, » . 

 18 Juli : het maken 
wachthuis aan den , aldaar; 
biljetten; als: 

160.970 
> 165.455 
i 157,900 
 151,000 

i 138.634 
i 105,790 
van een 
ingek. 3 

J. , 
. , 

B. v. Bekkem, 
gegund. 

. 18 Juli : 
sluis, het maken 

te Beusichem, 
 idem 

» idem 

/ 1878 ! 
 1820 

» 1778 

het bouwen van eene schui-
mt een gedeelte voorhaven 

binnen den k en van een gedeelte kanaal 
binnen de sluis, met bijbehoorende werken, 
onder  de gemeente Vianen: ingek. 7 bilj. . als: 

te , ƒ 079,000 J. W. Bij i 
J. r  Jz., 
C. Goldhagen, 

. s , 
J. N'. , 

Groningen en P. 
. 

P. v. d. , 
W. P. de Vlies, 

Puttershoek, 
» Antwerpen, 
» Sliedrecht, 

6(19,000 
628,000 
623.600 

. , 
A. Pols, 

. , 
A. , 

3e pen'.; ingek. 11 bilj. , als 
F. Streclland, 
B. Visser, 
C. Bothof. 
G  Bakker, 
J. Borsje, 
B. Snoek, 
Jb. Zuiderhoek, 
W. , 
J. den Engelsen, 
A. Borsje, 
C. Bomhard, 

2e en 3e perc.: 
W. v. , 

massa; ingek. 7 bilj. , als: 
C. Bothof, 
W. n on B. Visser, 
J. v. Seventer, 
('. Bernhard, 
J. v. , 

. v. . 
. , 

Gegund in massa aan
Uselmonde. 

Amsterdam, 19 Juli : het houwen van 7 
houtlnodsen op vak V1  en X aan de n 
aan den Spaarndummcrdijk te Amsterdam, onder 
beheer  van den architect A. . van Gendt; 
ingek. 24 hilj. , als: 

ƒ 5960 
« 5888 
» 5748 
» 6682 

ƒ 6337 
» 6200 
> 6195 
> 6149 
i 5969 
» 5690 
» 5481 
» 5130 
» 4924 
 4920 

» 4350 

ƒ 11,090 

ƒ 13,990 
» 13,332 
» 12.844 
» 11.760 
» 11,550 
ii 11,500 
ii 10,800 

, ti 

Finsterwold, » 618,800 
Nijmegen. » 576,000 

, » 559.860 
2o. het voortzetten van de verdedigingswer-

ken aan den linkeroever  der  doorgraving aan 
den : ingek. 3 bilj. , als: 

. A. v. , te Sliedrecht, / 49,100 

. s , '  idem » 45.300 
A. Volker . Sliedrecht 

en P. A. Bos, » Gorichcm » 41,800 
 18 Juli : de verliouw der  onder-

wijzerswoning te ; ingekomen 6 wn; 
bilj. . als 
Gebrs. J. &  A. 

. 
W. , 
C. v. , 
C. Eigenhuis, 

. Nedel-stigt. 
gegund. 

 een . 

d. 
te Aalsmeer, 
» idem 
» , 
» Aalsmeer, 
» idem 

ƒ 4680 
 4165 

» 4050 
» 3791 
» 3300 

18 Juli : het afbreken der  brug 
over  de 31e wijk en het bouwen eener  houten 
draaibru g over  het ; ingek. 
2 bilj. . als: 
J. ten Cate , te , ƒ 2395 
A. Niehues, n idem » 2249 

 19 Juli : de levering aan de artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen van: 

le perc., 8 brandspuiten met toeliehooren; 
minste inschr. waren \V. n &  Zn., te , 
a f 723 per  stuk. 

2e  500 grenen beddiiigplaiiken no. 1: 
minste inschr. was Vreeburg, te , ii ƒ 4 . 69 
per  stuk. 

3e perc, 5000 . dennen delen en 1500 stuks 
vlotdeleu; minste inschr. waren Eindhoven & 
Zn., te Zwolle, a f 2222.50. 

4e perc, 2500 . grenen ribben en 100 stuks 
linden delen; minste inschr. dezelfden a /'  1581. 

6c perc, 2100 . grenen latten, 200 stuks 
grenen sparren en 1600 bos hoepen; minste 
inschr. was Vreeburg, te , a ƒ 1153. 

6e perc. 8500 . handijzer  a ƒ 10 per  100 
kil o en 3000 . staal a ƒ 12.17 'per  100 kilo; 
minste inschr. waren Bcrnct&Co. , Amsterdam. 

7e perc. 16,600 kilo plaatijzer: minste inschr. 
waren . S. Stokvis &  Zn., , a ƒ 11.60 
fier  100 . 

8c licrc, 43,500 . staafijz.er; minste inschr. 
dezelfden, a ƒ 9.12 per  100 kilo. 

9e perc, 300 riem papier, gewoon kardoes, a 
J 8.48  riem en 30 gekleurd, ii ƒ 9.60
riem; minste inschr. waren e n , 
te Amsterdam. 

sliedrecht, 19 Juli : het bouwen 
nieuw gesticht voor  oude lieden: 

le perc: 
c Woltl' , , 

2e ; ingek. 8 bilj. , als 
B, Vissc 

C. v. d. Brum en 
. , 

. Nuiiiaii . 
. C. , 
. J. en G. -
drikman , 

B.  Binnen. 
C. Bos, 
F. G. , 

. J. B. v. , 
W. . , 
W. . Struijs, 

. r  &  Zn., 
A. Aalders, 
J. , 
Brouwer en -

beets, 
F. . 
J. v. Voorthuijsen, 
W. Greve, 
B. Vermolen, 
A. v. Wensveen, 
0. f &  Zn., 

. Wit Jz., 

. v. . 
. r , 
. Zuiderhoek, 

gegund. 

te Amsterdam, 
» idem 
» idem 

» idem i 
» idem li 
ii » 
» Amsterdam, » 
» idem o 
s idem > 
n idem » 
ii idem » 
» idem > 
» idem » 

i) idem » 
» idem » 
» idem 
» Buiksloot, 
» Weesp, 
» Amsterdam, 
» idem 
)i Oosterlcek, 
» , 

, 
ii Zandvoort. 

ƒ 24.531 
 21,000 

»> 20.447 

 19,900 
19,880 
19,670 

ii 19,485 
o 19.200 
» 18,941 
» 18,270 
» 17.063 
» 17,682 
ii 17,480 

» 17,295 
» 16,990 
» 16,950 
» 16,414 
» 16.046 
>i 15,890 
» 15.319 
» 14,951 
» 14,318 
 13.910 
 13,200 

 1357 

A. de Gruijter . 
v. d. Wiel. 

, 

J 6792 
» 6380 
» 6175 
>i 6954 

E E 
van G 28  1883. 

. te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: het naar  aanwijzing uitbaggeren van het marinedok. 

 te 12 uren. door  het best. der  vereeniging s Werk-
mans Vriend" , in het lokaal Weten en Werken: het bouwen van 48 
arbeiderswoningen, in het verlengde van de Oranjestraat, aan de 

, aldaar. . hij  den architect A. van der  Steur  Jr.,. 
S|>aarne no. 18, aldaar. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen van 
eene openbare lagere school 3e klasse voor  jongens, op een terrein aan 
de a rnix straat nabij  de Brouwersgracht; *'o. het houwen van eene 
ziekenbarak op een terrein van het Buitengasthuis. . bij  den stads-
architect, raadhuis, kamer no. 101. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het verrichten van 
eenige werkzaamheden ten behoeve van de hoogere burgerschool voor 
meisjes en het gymnasium, bestaande uit insluitingsscholen om de open 
plaatsen achter  dJe gebouwen, benevens het maken van eene overdekking 
in ijzerconstructie. 

 te 11 ., uren, door  de e J ze ren -spoor  weg-
muatschappij, in het : 1". Bestek no 317. het maken 
van eene goedereidoods en verhoogde los-en-laadidaats, met bijbehoo-
rende werken, op het stationsemplacement . g ƒ 13,000 ; 2o. 
Bestek no. 818, het vergrooten van de wagemuakerij  en de schilders-
werkplaats, het tot smederij  inrichten van een der  magazijnen, het 
verplaatsen van de bestaande houtloods, het leggen van nieuwe en het 
opnemen en verleggen van bestaande cementsteenen boofdriolen. pot-
buizen-riolen enz., met bijbehoorende werken, op het terrein van de 
werkplaats te . g ƒ 125,000. 

 te 2 uren. namens . de , door  den architect A. . 
Freem, in het Centraalgeljouw.- het bouwen van een winkelhuis met 
bovenwoning eu werkplaats op een terrein aan de . 

 te 3 uren, door  de hoveniers Gebrs. e , in het café 
van i van Vucht: het verbouwen van een woonhuis, henevens het 
aanbouwen van 6 arbeiderswoningen, op het Orteneir.d, aldaar, met 

noodige bouwstollen. . bij  Th. J. s Jr., bijleverin g de 
aldaar. 

dongcradeel. 
te 3 uren. door  het polderbest. van Oost-en-West-

ui>ii,>:i:i;t.u._i.:i . 1 » het gemeentehuis: de slatting vau de zoogenaamde 
Jaarlasloot. loopende van den Schuifdam onder  Wetzens tot de Zuidcr -
Ee, ter  lengte van p. in. 2700 . Aanw. te 9 uren, te beginnen bij 
den Scbiiifdaiii . 

 te 5 uren, door  burg. en weth.: lo. het n eener 
school met onderwijzerswoning; 2o. het leveren van schoolmeubelen. 

. bij  den bouwkundige Willem Booms, te Eindhoven. Aanw. te 
3 uren. 

 te 12 uren, bij  J. C. van der : het inrichten van 
de bestaande pontonnierskazerne, aldaar, tot schoollokalen, magazijnen, 
bureau's, schernizalen en woningen voor  gehuwde militairen . . bij 
den eerstaanwezend ingenieur, te Breda. g f 20.000. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 384, het verrichten van 
eenige herstellingen aan kunstwerken en gebouwen op het gedeelte 
spoorweg Arnhem—Nijmegen. . aan het centraalbureau en bij  den 
sectieingenieur  J. . . Waldorn, te Nijmegen. 

/u i fen. te 4 uren. door  B. : het bouwen van een pakhuis op 
perceel  van het bouwterrein aan da Noorderhaven, aldaar. Bestek en 
teekening liggen iu het café Bellevuc. . bij  den architect J. Titer-
wijk Wz, aldaar. 

 te 5 uren, door  burg. en weth. van : het verbouwen 
der  schoolgebouwen te , Wehe. Schouwerzijl en Warfhuizen, met 
bijlevering der  materialen. . hij  J. Clason, te . 

, door  de commissie van beheer  van het Oostindisch 
: het verrichten van vernieuwingen en herstellingen, met het onder-

houd over  '83 en '84, van de . bekend als Oostindisch 
, aldaar. 

 , hij  Jan de n : het maken van p. ui. 135 . verlenging 
der  Compagnonshoofdvaart onder . 

 te 10 uren, op het bureau der  genie: het herstellen 
van vloeren in het arsenaal en iu loodsen te Amsterdam. . hij  deu 
eerstaanwezend hmonieur. g ƒ 4900. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: lo, het onderhoud van 
straatweg van 's-Bosch naar  Best eu 2o. het onderhoud van den 

weg van 's-Bosch over  den l'ottelaar  naar . lui . 
bij  den gem.-architect. 

 te 11 uren. in de Normaal-schietschool: het maken van 
loodsen tot bergplaats van voertuigen enz., aldaar. g f 4950. 
Biljetten inzenden 31 Juli . .vóór 3 uren, op het bureau van den eerst-
aauwezeud ingenieur. 

 (onder), te  uren, door  het polderbest. van het waterschap 
Bergenshuizen. bij  Adr . van de : het maken van een dijk , lang 
1Ö85 , voor  den polder  Bergenshuizen. onder  de gemeenten dichten 
Esch. . bij  den secroUiris-j>entiingineoster  J. B. , te 
Vucht. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verlengen van- en het maken van glooiingen van 4 op 1 aan 7 bestaande 
kribben, tot verbetering van den , tusschen r 

ea Zalk, tusschen de kilomoterraaien 103 en 104. g / 3000. 
 te 12 uren. door  burg. en weth.: het verven van de 

lokalen der  burgerschool. . 

 . te 11 uren, in het waterschapshuis van : 
het maken en stellen van eene plaatijzeren draaibrug over  de sluis te 

| Zoutkamp, met aanhoorige werken. . bij  den deskundige van het 
waterschap. 11. Wind. te Ondordondam. 

, door  de architecten Van Gendt &  Nieraad, in e : 
10. te 11 uren: het bouwen van eene vill a aan den Velperweg, metstal 
en koetshuis aan den . Aanw. 31 Juli . te 10 uren; 
2o. het verbouwen van het woonhuis met den rechter  zijvleugel der 
voormalige zinkfubric k aan de Catar  ij  nestraat tot kinderziekenhuis. 
Aanw. 31 Juli, te 11 uren. 

, te 1? "ren . door  burg. en weth.: lo. het verbou-
wen der  school en ondci ivijzerswonina; aan tie Nesser  Zwaluweiihnurt ; 
2o. het vergi-ooten van het schoolgebouw met opboiiwing eener  ver-
dieping voor  4 lokalen, aan den Amsteldijk . lui . aan het bureau der 
gemeentewerken, Overtoom 2C3. Nieiiweramstel. 

 te 3 uren, in e e : het bouwen van een 
hlok van 4 graanpakhuizen, op het terrein van de rijstpelleri j  aan de 

, aldaar. . hij  den ingenieur-architect A. 
. van Gendt. 

 te 4 uren, in het gemeentehuis: het maken van tafels en 
banken, leuningen, privaten eu eenig hekwerk, hij  de openbare scholen 
te Ballon, Andel en Tinallinge. Aanw. 1 Aug., te 1 uur. Bilj . inzenden 
voor  12 uren. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene vaste ijzeren 
brug. op bestaande land hoofden, in den grintweg langs het kanaal van 
Neuzen bij  Sas-van-Gend. g ƒ 12.145. 

 te 11 uren, door  den architect A. van den Boogaard, bij 
Wed. . i in beek: het bouwen van een woon- en winkelhuis met 
schuur  te Gend. Aanw. 2 Aug.. te 4 uren. 

 te 11 uren. op het genie-bureau: het inrichten van stal 
11. buiten de voormalige Noordenberg|.oort, aldaar, tot bergplaats van 
voertuigen enz. , bij  den eerstaanwezend ingenieur, te Zutfen en 
bij  den hoofdopzichter  der  genie, te . 

 te 1 uur. door  burg. en weth.? het bouwen van eene 
burgerschool 2e soort voor  meisjes, niet oiiderwijzerswoning, aan de 
Atjehstraat, aldaar  Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

 te 2V2 uren. door  het ministerie van waterstaat en/.., 
aan het gebouw van het prov. best.: het verrichten van eenige buiten» 
gewone vernieuwingen en herstellingen aan de Nesserzijl en de draai-

den 

gewone vernieuwingen en ^ . - n 

brug over  de Boorne, heiden nabij  Akkrum . g ƒ 1800. 
 bij  den voorzitter  van het best. validen itoldor . Van 

Nahuijs: de 'levering van 50.000 . Westfaalsche vlamkolen, le 
qualiteit. 

 te 11 uren, in : het maken van eene loods tot 
bergplaats van voertuigen, aldaar  en daarmee in-verhand-staande werk-
zaamheden. Bilj . inzenden 3 Aug.. vóór 3 uren. op het bureau vau den 
lumfdopzichter  van fortificatiën , aldaar. 

 te 11 uren. in het : het éénjarig onderhoud 
van de zeeweringen te Neuzen. Bilj . inzenden 3 Aug.,  3  op 
het bureau der  genie, aldaar. 

, te 12 uren. door  dijkgraa f en hoogheemraden van den 
[volder . iu het Algemeen Verkooplokaal: het onderhoud 
ged. het dienstjaar i van de kunst-, aarde- en rijswerken. behoo-
rende aan deu jiolder. . bij  den hoofdopzichter  des polders, te l le 
a/d. . Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de verbouw der  ge-
meenteschool, aldaar  en het houwen van eene school met onderwijzers-
woning te Oosterwijk. Aanw. 1 Aug.. te 12 uren, beginnende te 
Oosterwijk. 

 te 1:."  , uren, ten gemeenteliuize: de stichting van 
eene bewaarschool op Oldegalileën en het maken en leveren van de 
noodige meubelen. Biljetten inzenden 3 Aug., vóór 'savonds 8 uren, 
ter  secretarie. 

 te l uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene school 
met overdekte s|>oelplaats, liet noodige meubilair, rasterwerk enz., en 
van eene onderwijzers woning, beiden te Wateren, met bijlevering van 
materialen. . bij  den architect G. Stel, te Assen. Aanw. 3 Aug. 

 te l uur, door  burg. en weth.: lo. het verhouwen der 
openbare school te e ; 2o. het aanbrengen van eer.ifje verande-
ringen aan de openbare schooi te Vleuten. 

 te 1 uur, door  burg. en weth. van Odoorn. ten gemeente-
huize: liet houwen van eene school voor  lager  onderwijs te Odoorn, 
met bijlevering der  materialen. Aanw. 4 Aug., te 10 men. 

 , te 1'̂  uren, in de cellulaiie gevangenis: de levering van 
7000 bos nieeieiideels fijne Overijselsche hies, van den nieuwen oogst. 

. te 2 uren. door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor  48 leerlingen met eene onderwijzerswoning onder  één dak, 
te . Aanw. te 12 uren. 

 te 4 uren, ten gemeentehuize vau Westdongeradeel: het 
 eener  school te Nes met 3 lokalen en het doen van heistel-

lingen en vernieuwingen aan het schoolhuis te , de school en 
het schoolhuis te Wierum, het schoolhuis te Nes. en aan de scholen te 

t en te llantum. . bij  den geineentearchitect . van
Weil l Jz., te Ternaard. Aanw. 1 Aug.: te d te 9 uren. te m 
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e lC/ i uren, te Wierum te 12 uren, te Nes tc 1 uur, te t 
te 2 uren. 

. te 5 uren, ten gemeentehuizo van Tiotjerksteradeel: het 
verbouwen van de school te Bcrguin en het bijbouwen van een nieuw 
lokaal. . inzenden ten gemeenteliuize vóór 4 uren. 

 door  den burgemeester  vauScboterland : lo. bet maken 
van een steenen watcrkllip . ten dienste van een gashouder, bij  de gas-
fabriek tc , met bijlevering der  materialen, d'aglooncn, 
trans|airten enz.; 2o. bet samenstellen en ter  plaatse leveren van een 
ijzeren gashouder  met toebehooren. Aanw. 1 Aug., te 12 uren. 

« m l k e r k hij . : eenig metselwerk aan den toren, aldaar. 
Aanw. 2 Aug, te 2 uren. 

 te 11 uren. door  hurg. en weth.: bet bouwen eener 
onderwijzei-swoiiiiig. . hij  den architect A. Verlegh, te Breda. 

 te 11 uren. door  den architect A. Verlegh, ten raad-
huize: het verbouwen van een huis. 

 tc l l '  eren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
bet gebouw van bet prov. best.: bet bestorten van de e 
hoofden aan deu Ouden) rnsclien zeedijk, behoorende tot de zetwerken 
in Zuidholland. Aanw. ,'lü Juli . g /'  1500. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het dempen cn riolecrcn 
van het vervolg der 2e Biunenvestgracht; 2o. het maken der  fundeei ing 
voor een geilenkteeken van s ontzet; 3o. het leveren van het 
meubilair, henoodigd in de openbare school 2e klasse voor  iongens, op 
het Pieterskerkhof. b 1 

 te 1 uur, door  burg. cn weth.: het maken van eene 
geheel uwe plaatijzeren bedekking op de kap der  stokerij  van de 
gasfabriek, aldaar. 

kampen, te 3 uren, in de Buitensociëtcit: hut maken van het 8e 
perceel van de bedijking langs de , aanvangende op 440 . 
zuidwaarts van het brugje in de . in de gemeente Usel-
muiden, ter  lengte van 303 . . . . . , te . 
Aanw. 1 Aug., te 1 uur. 

 te 4 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen cn 
vergrooten van de school, aldaar en het verrichten van eenige werken 
aan de school te Overlierg. . bij  den architect . . Smit, te 

. Aanw. te 11 uren, te beginnen aan dc school te Aincrongen. 

, te 11 uren, in het bureau voor de schutterij  bij  de : 
bet maken van eene loods tot bergplaats van voertuigen, te . 

g ƒ 1160. . inzenden 6 Aug., vóór 3 uren. op het bureau van 
den opzichter  van fortificatiën , aldaar. 

 te 12'/, uren, in het l des : het houwen van 
woningen voer  gehuwde militaire n en van waschlokuleu voor  vvasch-
bazen, aldaar, lui . bij  den eerstaanwezend ingenieur te Zwolle. Aanw. 
2 Aug., te 10 uren. g ƒ 17.300. Bilj . inz n 6 Aug.. vóór 3 
uren. hij  den hoofdopzichter  van fortificatiën , te . 

/.iltrcn , te 2 uren, dnor  hurg. en weth.: het vergrooten van school 
F. in de , aldaar. Aanw. 3 Aug.. te 2 uren. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: dc 
uitvoering van eenige werken tot norinaliseering van de Waal onder 

. d en , tusschen de kilouieterraaien 43 en 46 
der  herziene rivierkaart . Aanw. 1 Aug. g ƒ 105,000. 

. te 11 uren, door  burg. en weth. van -
phaert-eli-Noorilwolile, ten geiiieentehuize: het houwen var. eene school 
en onderwijzerswiining. met hijleveriii g der  materialen, in het -
seba| der  Nijcga. lui . bij  den architect .  van der , te 

. Aanw. 7 Aug., te 11 uren. 
 te 12 uren. door  burg. en weth.: het bouwen van een 

post-en-telegraafkantoor met directeurswoning, aldaar. . bij  den 
architect . P. Vogel, te . Aanw. 4 Aug.. van 11—12 uren. 

. te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene bewaarschool met bovenwoningen aan de Eerste-Schielaan. . 
aan het Timmerhuis. Aanw. 2 Aug., te 11 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de levering van 6 
ijzeren schecpsboeien, elk wegende 1150 . en 6 schroefankers met 
kettingen. 

,  te lO'/ j  uren, disir  bet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering 
van het kanaal dc , prov. Noordbruhant. Aanw. 4 Aug. " 
ƒ 13,400. 6 B 

, te 10'/, uien, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo, bet bei-stellen van buitengewone 
storm- en winterschade aan den n weg 2e klasse no. 4, van 
's-Bosch naar de , in de richtin g op Utrecht. Aanw. 4 Aug. 

g ƒ 1800 ; 2o. het herstellen van buitengewone storm-en winter-
schade aan dc werken, behoorende tot het kanaal dc . Aanw. 4 
Aug. g ƒ 610U; 3n. het hei-stellen van buitengewone storm- en 
winterschade aan de , behoorende tot het kanaal de Zuid-
vvilleinsvaait. in Noordbi-abant. Aanw. 4 Aug. g ƒ 7200. 

. te 1 uur, door  den aannemer J. . Vos Sr.: het verf- en 
glaswerk aan de gehouwen en andere werken, op het station n 
en dc halten Vcncndaal en Woudenberg, aan de Staatsspoorlijn Amers-
foort— Nijmegen. 

 te 12 uren. door het ministerie van koloniën: de levering 
van verschillende heiioodigdheilen. in 22 perceelen. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: bet maken van een 
gebouw voor 2 openbare lagere scholen le klasse, up een terrein 
beoosten de Veemarkt. . bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer 
no. 101. 

 te 1 uur, dooi- het ministerie vau justitie: het oprichten van 
een gebouw voor het kantongerecht te Onderdendam. . bij  den 
ingenieur-architect voor de gevangenissen cn rechtsgebouwen W. C 

, te 's-llage. Aanw. 10 Aug., te 4',, uren. g ƒ 13,600. 
, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: Bestek no. 383, het wijzigen en uit-
breiden der  sporen en wissels, en het maken van een atnbouw aan de 
locomotievenloods op het station Enschede. . aan het centraalbureau 
en hij  den sectieingenieur . ,1. van , te Zutfen. Aanw. 4 Aug 
te 12'/i uren. 

 te 2 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best..: de levering a. van turf , 6. van steenkolen 
tot het drijven der 4 stoompouiptuigen langs het Noordwillemskanaal' 
in . 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een in de Waal, onder  Ubbergen, aan den linkeroever 
tusschen de kilometerraaien 21 en 22, gezonken vaartuig. Aanw] 
8 Aug. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen der  openbare school met portalen, privaten 
enz., te St.-Antoniepolder; alsmede eenige veranderingen aan de onder-
wijzerswoiiing aldaar: So. het verlengen en verhouwen der  bestaande 
openbare school te Cillaarshoek. . bij  den architect B  Beljers, te 
Piittershoek. Aanw. te 10 uren, te beginnen met de school te St.-
Antoniepolder. 

 le
 tc 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het planten van helm in de -
duinen onder de gemeente Schoorl. Aanw, 0 Aug. g ƒ 5000. 

 liieilam . te 12 uren, door  burg. en weth.: de levering van gegoten-
ijzeren buizen voor de waterleiding, aldaar. . bij  den ingenieur . 
P. N. , Zuidblaak 26, te . 

 te 1 uur, dnor het ministerie vau binnenl. zaken: dc leve-
rin g van machinaal papier iu onderscheidene soorten, benoadigd voor 
den dienst der  Algemeene j  ged. '84 en '85. 

 te 11 uren, door het ministerie van watent. enz.: lo. 
het verruimen van de vaargeul der  rivier  de Noord beneden het Nieuwe 
V ', tusschen dc kilouieterraaien 124 en 126, onder dc gemeenten 

k en Alhlasseidaiii. Aanw. 15 Aug. g ƒ 20,500; 2o. het 
verrichten van graaf- en baggerwerk tot verruimin g van de e 

, langs d r  dier  rivier , onder  de gemeente 's-Gravendeel. 
Aanw. 15 Aug. g ƒ 23,000. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vervangen van 4 houten door  ijzeren 
draaibruggen over bet Apeldoornsche kanaal. Aanw. 16 en 18 Aug. 

g ƒ 21,700.

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -
Zwaluwe, , Waspik. t en Waalwijk , voor het 
gedeelte Zwaluwe—Baardwijk van den spoorweg Zwaiuwe—'s-Bosch. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen te 's-Bosch. 
Aanw. 20 en 22 Aug., te 11 uren, aanvangende te Waalwijk . g 
/ 379,000. " 

lmaal

ƒ 0.10»/10 

lmaal verven 
0.10»/,„ 

3maal verven 

ƒ 0 . 29 

3tnaal verven 
ƒ 0.29 

. 
, 10 Juli : dc verf-, teer-, voeg-,

en witwerken op den Staatsspoorweg in '83. 
lo. Verfwcrken: le perc, aannemer B. Schreu-

der, te Almeloo, voor: 
Binnenwerk Buitenwerk 

Smaal verven houtkleur  2maal verven 
per ' en 2maal per » 

ƒ 0.19»/,» vernissen J 0.199/,0 

per « 
ƒ 0 . 40 

2e perc, aannemer E. J. P. Veenhuizen, te 
Zwolle, voor: 

Binnenwerk Buitenwerk 
2maal verven Smaal verven 2maal verven 

per » per * per ' 
ƒ 0.22 ƒ 0.32 ƒ 0.20 

3e perc, aannemer B. Schreuder, te Almeloo, 
voor: 

Binnenwerk 
r_' 1 verven 

per » 
ƒ 0.21 

4e perc, aannemer B. Schreuder, te Almeloo, 
voor: 

Binnenwerk 
2tnaal verven 

per s 

ƒ 0.19»/,„ 
Buitenwerk 

per » 
2maal verven 

ƒ o.i»»;,. 
5e perc-, aannemer . S. Goldsteen, te . 

voor: 
Binnenwerk Buitenwerk 

2maal verven 2maal verven 
per * per » 
ƒ 0.19 ƒ 0.19 

6e perc-, aannemer W.  te Wolvega, 
voor: 

Binnenwerk Buitenwerk 
2maal verven Smaal verven 2maal verven 

per » per * 
/' 0.20 ƒ 0.27 ƒ 0.20 

7c perc, aannemer W.  te Wolvega, 
voor: 

Binnenwerk 
2tnaal verven houtkleur en 2maal 

vernissen 
per  kP 

f 0.20 ƒ 0.35 
Buitenwerk 

2maal verven 3maal verven 
per $ 

ƒ 0.20 ƒ 0.27 
8e perc, aannemer . S. Goldsteen, te , 

voor: 
Binnenwerk Buitenwerk 

2inaal verven .'lmaal verven Smaal
per ' per » 

ƒ 0.19 ƒ 0.S3 ƒ 0.19 
2o. Teel netten. 

per > 
perc. 1, . , , ƒ 0.04 

» 3, idem idem  0.035 
» 3, F. Jansen, Nijverdal , » 0.0375 
» 4, . J. , Zwolle, ƒ 0.055 
 5, . , , » 0.045 

» 6, idem idem  0.04 
3o. Witwerken. 

perc. . . VV. , Olst, ƒ 0.48>» 
» 3,  J. W.Schuhiiiacher, Zwolle,  0.04» 
» 3, F. Jansen, Nijverdal ,  0.043;, 
.-. 4, J. . Engelbert, Assen, » 0.0475 

» 6, . Broeksnia, . » 0.05» 
» 6, idem idem » 0.05' 
 7, A. B. de Jong, Grouw, » 0.05 
 8, A. Goldsteen, ,  0.05 

Voegwerken. 4o. 
per * 
ƒ 0.48»;, 
» 0 49" 
» 0.55 

perc. 1, G. v. Unen, Zwolle, 
 2, idem idem 

» 3, J. , , 
5o. Saus werken, 

perc. 1, . J. W. Schuhiiiacher, Zwolle, ƒ 0.05» 
» 2, . J. Bardon, idem > 0.06™ 
, 8, . Broeksma, n » 0.065 

« 4, idem idem » 0.005 

 17 Juli : het bouwen vau een 
noodlokaal met entree enz. aan de school in den 
Wooldrikshoek; ingek. 5 bilj. , als: 
J. . Varvik , te Enschede, ƒ 2695 
W. , » idem » 2394 
T. . Wijdeveld, » idem » 2281 

. ten Cate, » , » 2225 
J. Schrours, » idem » 2176 
gegund. 

 19 Juli : het uitvoeren van ver-
nieuwingen cn herstellingen aan de bouten 
bruggen in den provincialen weg van den -
dijk over  Velp naar  Grave; ingek. » bilj. , als: 

. v. d. , te , ƒ 1798 
Joh. , » Grave,  1769 
J. Geldens, » Osch, . 1730.12 
P. Bloem, » Bokstel, » 1720 
G. A. v. d. , » Overloon, » 1700 
J. v , » Schijiidol. » 1095 
Th. Schippers, »  > 1686 

. v. Gastel, » Venloo, » 1648 

. G. v. , » Grave, « 1487 
gegund. 

 19 Juli : lo. het maken van eene 
dubbele wachterswoiiing aan den g 
tusschen kilnmctcrpuu l 37.030 aan den Soest-
hergschen Overweg onder  Utrecht; ingekomen 
0 bilj. , al: 
.1. . de Borst, 
A. A. Wildbergh, 
G. A. , 
G. Beemer, 
J. A. v. Sti-aaten, 
G. , 

te Utrecht, 
ii idem 
n idem 
A idem 
» idem 

idem 

ƒ 4449 
» 4415 
» 4350 
» 4340 
» 4290 

4114 
So. het leveren van ijzerwerk tot versterking 

van den bovenbouw der  brug bij  kilnmctcrpaal 
51.113 Station ; ingek. 2 bilj. ; als: 
T. , te , ƒ 3200 

, » Oberhausen, » 2250 
 19 Juli : het houwen eener be-

huizing op een terrein, gelegen aan den ('oehnorn-
singel. op een perceel, kadastraal bek  te 
Groningen, sectie 1  2349. onder  beheer  van 
de architecten . & . ; ingekomen 
5 hilj. , als: 
.1. , te Groningen, ƒ 5908 

. .1. , » idem » 5754 
. . » idem » 5577 
. , » idem » 5298 

ï.\ Peters, » idem » 4964 
 20 Juli : het vernieuwen en 

hei-stellen van eenige paalwerken van het kanaal 
door  Ziiidlieveland; ingek. 2 bilj. . als: 

. , te Vlissingen, ƒ 4850 
G. , > Sliedrecht. » 4790 

 20 Juli : het vergrooten van de 
openbare lagere school te , met aanver-
wante werken; gegund aan W. Prins, te Oude-
biltzijl . voor ƒ 1397. 

 20 Juli : het maken van 
een grintweg in de gemeente : 
ingek. 10 hilj. , als 
('. Boli 
A. Vermokke, 
Joh. , 
Jan , 
Adr . v. Popering, 
Joh. n berg, 

. , 

. , 
B. den Etter v. d 

Brink . 
0. dc Wilde, 

te Scherpenisse, 
» idem 

, 
 Nieiiwdoi'p. 
 Bruinisse, 

» Wemeldinge, 
, 

» llansweerd, 

ƒ 0070 
» 5900 
» 5750 
.1 6730 
» 5700 
» 5686 
 5609 

» 5500 

» , » 53011 
, » 4975 

 21 Juli : lo. dc vergrooting der  school 
te Erichcm, gemeente Buren; ingekomen 5 
bilj. , als: 

e Weijcr , te Tiel, ƒ 4387 
. » Beusichern, » 4260 

Van Bekkum, » idem » 4200 
Van , » Buren, » 4156 
Jansen, » , » 4050 
gegund. 

So. het bouwen van een vloedvrij  lokaal en 
veranderen van een gebouw tot lijkenhuis, te 
Buren; ingek. 5 bilj. , als: 

te Beusichern, J 3870 
» Buren, l 3289 
 idem » 3095 

» Tiei. » 2785 
 Beusichern, » 2775 

gegund. 
iu rottingen. 21 Juli : het bouwen van 2 

hoerenhuizen, opeen terrein aan den , 
aldaar, onder  beheer  van den architect O. Schuit. 
ger; ingek. 7 bilj. , als: 

Edzaïds, ƒ 65.762 

r 
Van Stuivenherg, 
Van , 

e Weiier, 
Vau Bekkum, 

, 
, 

llaupt en Werkman. 
e , 

Scheltens, 
Schreuder, 

gegund. 

55.710 
52,300 
51,330 

 50.990 
» 49,680 
 45,700 

,21 Juli : het bouwen eener be-
huizing ten diénste van F. W. , onder 
beheer  van den architect G. Nijhuis; ingek. 12 
hilj. , als: 

J. Versteegh, ƒ 3100 
ü. P. v. Erp, « 3100 

. de Jong. » 2995 

. , » 2880 

. , ƒ 2867 
. , i 2836 

E. Peters, » 3787 
. Janssen, » 3784 

C. Nap, » 3760 
. , » 2656 

A. de Vries, » 3638 
J. T. v. Bruggen, » 3575 

gegund. 
 31 Juli . het bouwen van eene school 

voor  lager  onderwijs met 6 lokalen, met daarbij -
behoorend meubilair, te , onder  beheer 
van den architect G. Stel; ingekomen 12 
hilj. . als 
J. , 

. Neising, 
 Smallonbroek & 

. Jalving, 
P. Enping, 

. , 
, 

. Postma, 
J. Schulenberg. 

. Weertuian, 
E  Timmer Jz., 
A. , 
A. Woltersom, 

g 

te Ommen, 
» Assen. 

 idem 
 Gees, 
 Apeldoorn, 

» e Wijk , 

f 19.757 
 19,190 

» 19.146 
 18,648 

18.497 
17,845 

» N.-Amsterdam,» 17,200 
,150 

17.100 
.990 

16.988 
16.200 
10.259 

, 
 idem 

.1 Westerbork, 
, 

 idem 

 5100 
» 4966 
 4868 
 4834 
 4785 

ƒ 19,174 
» 18.678 
» 18,432 
» 17,468 

So. bet bouwen eener  school en onderwijzers-
woning te ; ingek. 6 bilj. , als: 

. Smallenbroek en 
. Jalving, te Assen, ƒ 12,193 

. Postma,  N.-Amstordam, » 12,000 
J. Schulenberg, » , » 12.000 

. VVeertman.' » idem . 11.839 

. Neising, » Assen, . 11.590 
11. ,  Apeldoorn, » 11.197 

g » 11,302 
heide werken gegund. 

 21 Juli : lo. het bouwen van een 
overdekte kolenloods op het terrein der  stedelijke 
gasfabriek; ingek. 11 bilj. , als: 
5. J. v. Vloten, te Utrecht, ƒ 6190 
A. .1. v. , » idem » 5900 

. Vermeer,  idem * 5740 
G. ,  idem  5656 
J. A. v. Straaten, » idem » 5538 
G. Beemer, » idem 
G. de Graaf, » idem 
 .1. , » idem 

.1 , » idem 
W. A. G. Jansen, » idem 
J. . de Vos,  idem 
gegund. 

2o. het aanleggen van rioleeringen en bestra-
tingen; ingek. 4 hilj. . als: 
G. A. , te Utrecht. 
J. , » idem 
VV. A. G. Jansen, » idem 
J. Fruijtier , » idem 
gegunil. 

Veninilaal . 23 Juli : het verbouwen der 
openbare school; gegund iu perceelen aan . van 
Wagensveld & . von . te , A. . 
Verhev. te Nijmegen en Jb. de , te 
Venendaal, samen voor ƒ 0594. 

-z  23 Jiili : het houwen van eene 
veldwachterswoning aldaar, onder  beheer van 
den architect J. de Beer; ingek. 3 bilj. , als: 
t' . A. . te Tilburg , J 1038 
W. v. , » idem » 999 
0. Pijnenburg, » , » 960 
gegund. 

 23 Juli : het bouwen eener  school met 
bijgebouwen, onder  beheer  van den bouwkundige 
Willem Booms: ingek. 6 bilj. , als: 

, te Woensel, ƒ4125 
W. v. d. Wildenberg, » Stratum, » 330» 

. s Jzn., » Eindhoven, » 3135 

. ,  Tongelre, » 2783.34 
,). Jonkers, » Oerle, » 2775 
C. v. d. Wiel, » Stratum, » 2680 

2o. de levering van schoolmrubeleii; ingek. 2 
bilj. . als: 

. s Jzn., te Eindhoven, ƒ 265 
Tielemans, » Oerle, » 228 

 23 Juli : ln. het uitvoeren van 
eenige werken in de openbare lagere scholen 
der le klasse nos. 3, 9, 17, 18, 1», 20, 22. 23, 
24, 25. 26, 28 en 29. 

le perc. ingek. 5 bilj. , als: 
F. G. , te Amstei-dam, ƒ 11.84» 
J. v. Vixirthuijsen , » idem » 9,755 
W. . r  ,t Vree,  idem » 8,537 

. (!. , » idem » 8,350 
E. J. Juricns, » Naaiden. » 7,300 

2e perc ingek. 5 bilj. , als: 
F. G. , te Amsterdam, ƒ 9 4 18 

. (.'. , » idem » 6300 
G. Woud. » idem » 6220 
A. . Grijpink , » idem » 6125 
W. . r  &  Vree, » idem » 6080 



E . 

 Ghijscls, 
J. , 
.1. Gastman. 
A. on .1. v. d. Sande, 
J. Cuveljé, 

. Colijn , 
. , 
. , 

A. n Pz., 
 23 Juli 

J. . 
11. , 

. , 
}'. Yersol, 
J. Zoldenrust, 
J. Snik. 

. Zeel; 

. Wierenga, 
. v. d. , 

P. v. , 

J 7100 
» 6885 
 6470 
 6470 
 6443 

» 6180 
» 6059 
 6049 
5779.05 

ƒ 1300 
» 1090 
» 1074 
» 1025 
» 1020 
« 1014 
» 998 
 975 

» 900 
895 

8e pere. ingek. 3 bilj. , als: 
F. G. , te Amsterdam ƒ 10,454 
C. J. . » idem » 8.400 

. C. ,  idem » 7,839 
 , 23 Juli : het bouwen van een land-

bouwerssehuur, naar  het ontwerp van den bouw-
kundige A. w Az.. te Groede; ingek. 9 
bilj. , als: 

te , 
n idem, 
 Zuidzanilc, 

» llreskens, 
» Oostburg. 
» Groede, 
» Oost burg, 
 Zuidzande, 

i Nieuwvliet, 
het leveren en maken van 

sehoohneuhelen in de school te ; 
ingek. 10 bilj. , als: 

te , 
 Wehe, 

» ballon. 
» , 
» Warfum, 

n 
» Eenrum. 
» l l i ulo. 
 idem 

» n , 
 24 Juli : liet verder  af breken j 

van eene behuizing en daarvoor  in dc plaats
bouwen eener  winkelhehuizing met bovenwoning i 
enz., op een terrein in de Nieuwe-Boteringo-
sti .int. voor . Stenhuis. onder  beheer  van dc ; 
architecten . & . : ingekomen 13 i 
bilj. . als: 

te Groningen, 
idem 

J. . v. , 
A. ,1. , 
J. Timmer, 
S. .  reiner, 
J. Pott. 
C. de , 

tl ' Bedum. 
f 6:i00 Zuidwolde, « 5450 

Stodum, l 5400 
ivdmu, .) 5284 
iiloi n » 5237 

» , » 5170 
Warfum , i N 
Stodum, » 5085 

e tveor, » 4990 
,  4900 

» Zoutkamp, .» 4796 
| (iaruwt'm , » 4780 
9 , »> 4697 

lloilum , » 4524 
» lialln t i.  4100 

G. liecherer. 
J. de Vries, 
11. de Jong. 

. . 
J. Poolman. 
T. Y. Jelsma, 

. , 
11. v. d. Nap, 

. , 
J. , 

. , 
E. Peters, 
T. , 
gegund. 

 '  l i l . 
van sporen 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 10.300 1 

» 9,964! 
» 9,8561 
 9,848 
 9,810 

» 9.776J 
» 9,7001 
 9.648 j 
 9,389 
 9,331 

» 9,250 
» 9.250 
» 8,984 

24 Juli : het leggen en wyzigen 
cn wissels en het verrichten van 

eenige werkzaamheden tot uitbreidin g van het 
station ; ingek, 11 bilj. , als: 

. J. . te , ƒ 7757 
B. A. Wiegerink, » Groenloo, » 7423 
J. W. ten Braak, » Zutfen, » 7356 
G. Schurink. n idem » 7290 
W. F. Weijers, » Tilburg . » 7227 
G. Boerstoel, » Brummen, » 6720 
A. , » idem » 6697 

. . , » Groningen, » 6495 
Th. Verhoeven, » , » 6400 
J. Billen, » Grave, » 4925 

. Bleeker. » Zutfen, » 4900 
 24 Juli : de levering aan de artillerie -

stapel- cn constructiemagazijnen van: 
pere. 1. 156 stuks eiken balken : minste insehr. 

was A. , te ,  2910.85*. 
pere. 2. 10 ruwe eiken hokshoofden; minste 

insehr. waren Eindhoven ft Zn., te Zwolle, voor 
ƒ 95 per  stuk, en voor  25 eiken stammen, a 
J 20 per  stuk. 

pere. 3, 28.533  eiken platen; minste insehr. 
was Abr . van Stolk, te , ii ƒ 119.50 
per . 

Amsterdam, 24 Juli : het houwen van een , 
2e volkskoftichuisaun de . aldaar. ! 
voor  rekening dor j  voor  Volkskoftie-
liuizen: minste insehr. waren . Verbeek ft 
Zonen, voor  ƒ 58.985. 

 24 Jnli : het houwen van een . i 
joiigensweeshuis. inet daaraan verbonden recto-
raat en bijzondere school, onder  beheer  vau Jen 1 

architect Edouard Ereinau. te Tilburg ; ingek. 
11 hilj. , als: 

tc Uithoorn. ƒ 67,400 
» ,  63,200 
» idem » 63,109 
» idem » 62.900 
» Bladel, » 58,400 
» Zevenbergen, » 55.700 

te Bedum, f 6200 
» idem » 4994 
» Obergum, » 4900 
» Bedum, » 4900 
» Stedum, » 4744 
» . > 4283 

2o. het vernieuwen van de Abclstokstertil, in 
den grintweg ; ingek. 15 
bilj. , als: 
.1. . v. , 
.1. , 
A. Pastoor, 
A. .1. Benninga, 
T. Bos, 

. de , 
.1. Zeldenrust, 
J. Pott, 
J. . v. d. Veen, 
J. . 

. de Wind, 

. Patbuis, 
J. Timmer, 
S. , 

. . n hol', 
beide werken gegund. 

 25 Juli : lo. het leveren en verwer- ' 
ken van rijszinkstuk en stortstcen aan de 
spoorwegbrug over  de s te , 
ingek. 3 bilj. . als: 
T. Volker. te , ƒ 29001 
.1. G. Woudenberg, » . » 2805 

. Volker, » t » 2525 
2o. het afbreken van de bestaande- en het 

maken van nieuwe laiidhonfdcn voor  de draai-
brug over  het Zedcrikkanaal. in den spoorweg 

: geen hilj . ingekomen. 
3o. het vernieuwen van de brug ir  het lijnpad 

over  de uitwatering van den n 
polder  nabij  de Groenlanden: ingek. 7 hilj. , als: 

. Verborg, te , ƒ 1723 
E. E. Terwindt , » Pannerden, » 1650 
J. . v. , » , » 1443 
G. E. Evkelen, > Nijmegen. » 1280 
A. , » Gend, » 1275 
A. G. Nagelvoort, i , » 1243 

. W. v. d. Waarden. » Nijmegen, » 1160 
 25 Juli : de gewone onderhouds- en 

vernieuwingswerken aan de waterkeering van 
den ; aangenomen door . , 
te Neuzen, voor  ƒ 3899. 

 26 Juli : het maken, in het 
Willemspark, van de gehouwen voor  het stoom-
werktui g tot bemaling van het park, van de 
aan- en afvoerkanalen, bet graven van een 
pomphassin enz.; ingek. 6 hilj. . als: 

. Zuiderhoek, te Zaniivoort , ƒ 30,400 
Staal &  llaalmeijer,  Amsterdam. » 24.900 
S. v. Soest, » t » 22.360 

. J. Ulenberg, » , » 21.995 
W. . , » Amsterdam, » 21.226 
W. P. v. d. , » , » 20,997 

 27 Juli : het vernieuwen van eenige 
gedeelten kliiikerhestratin g op den grooten 

g in de provincie Overijsel, van Zwolle 
naar  de l'riesche grenzen; ingek. 4 hilj. , ais: 
J. G. n 
F. Aberson, 
E. Groenink. 
W. Arntz , 

te Ble 
» Steenwijk. 
o idem 
> , 

f 3428 
' 3400 

3385 
3350 

. n en, 
F. Otten, 
Van der  Velden, 

. v. Asseldonk. 
J. , 
A. v. , 
C. v. d. Bosch cn . 

Verschoren, 
J. v. Groenendael, ) 
Th. tuistenhoven, 
W. v. , 
J. Giistiu, 

 2: 
van het lliiizingeinaar 
hilj. , als: 

Turnhout , frs. 110.000 
Niinhem, / 63.397 
Tilburg . » 52.100 
idem » 51.689 

Turnhout, » 43,889 
Juli : lo. het opgraven 
lang 2235 ; ingek 6 

E
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Baardwijk , tc 11 uren. door  burg. en weth.: het houwen eener 
onderwijzerswoning. . bij  den architect A. Verlegh, te Breda. 

 te 11 uren, door  den architect A. Verlegh, ten raad-
huize: het verbouwen van een huis. 

 te l l 1 ] , uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van net prov. best.: bet bestorten van de e 
hoofden aan den Oudeiilioornschen zeedijk, behoorende tot de zeewerken 
in Zuidholland. g f 1500. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het dempen en rioleeren 
van bet vervolg der  2e Binneiivostgracht; 2o. het maken der  funded ing 
voor  een gedenkteeken van s ontzet; 3o. het leveren van het 
meubilair , bcnoodigd in de openbare school 2c klasse voor  jongens, op 
het Pieterskerkhof. 

 te 12 uren, door  den architect , J. . Ovink, in het 
: het houwen vau eene vill a met hijgebouw. Aanw. te 

11 uren. 
 te l uur, door  burg. en weth.: lo. het maken van eene 

geheel nieuwe plaatijzeren bedekking op de kap der  stokerij  van de 
gasfabriek, aldaar; 2o. het bouwen van 2 vaste bruggen over  de vaart 
naar  de afzanderij  , aldaar. 

 te 3 uren, in dc Buitcnsociëteit: het maken van het 8e 
perceel van de bedijking langs de , aanvangende op 440 . 
zuidwaarts van het brugje in de , in de gemeente -
muiden, ter  lengte van 303 . . bij . F. . , te . 

 te 4 uren, door  burg. en weth.: het verhouwen en 
vergrooten van de school, aldaar  en het verrichten van eenige werken 
aan de school te Overbcrg. . bij  den architect . . Smit, te 

. Aanw. te 11 uren. te beginnen aan de school te Amerongen. 
 te 4 uren, door  burg. cn weth. der  gemeente Wedde, in 

het gemeentehuis: het maken van eene los-en-laadplaats aan de Win -
scboter . . bij  den architect . ,1. , te Blijham. 
Aanw. te 1 uur. 

 te  uren, door . J. Slijkhui s (te Terwolde). in e Engel: 
lo. het bouwen van een woonhuis; 2o. idem van eene schuur; 3o. idem 
van een hooiberg, lui. bij  den bouwmeester . Wissink, te Olst 

, te 11 uren, in het bureau voor  de schutterij  bij  de : 
het maken van eene loods tot bergplaats van voertuigen, te t 

g ƒ 1160. Bilj . inzenden 6 Aug., vóór 8 uren, op het bureau van 
den opzichter  van fortificatiën , aldaar. 

 te 12 uren, in het gemeentehuis van Wijmbritseradeel: het 
verven van onderscheidene bruggen in de grintwegen, brugwachters-
woningen enz. in die gemeente, in 6 perceelen. 

, te 12'/, uren, in het l des Pays-Bas i het bouwen van 
woningen voer  gehuwde militaire n en van w'aschlohalen voor  wasch-
bazen, aldaar. . bij  den eerstaanwezend ingenieur  te Zwolle. g 
ƒ 17,800. Bilj . inzenden 6 Aug., vóór 3 uren, bij  den hoofdopzichter 
van fortificatiën , tc . 

 te 2 uren, door  burg. cn weth.: het vergrooten van school 
F. in de , aldaar. 

 8

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: de 
uitvoering van eenige werken tot norinaliseering van de Waal onder 
Echteld, d en Bruten, tusschen de kilometerraaien 43 en 46 
der  herziene rivierkaar t g ƒ 105,000. 

k o i i d i i m . te  uren, door  burg. en weth. van -
phaert-en-Noordwolde, ten gemeentehuize: het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning, met bijlevering der  materialen, in het -
schap onder  Nijega. . bij  den architect U. J. van der , te 

. Aanw. 7 Aug., te 11 uren. 
 te 11 uren. door  kerkvoogden der . gemeente van 

Waardenburg-en-Neerijnen, bij  J. A. van : het gedeeltelijk amovee-
ren en nieuw opbouwen van een muur  rondom de kerk te Neerijnen. 

. bij  den dijksopzichter  'tllocn , te Tuil . Aanw. van 9—11 uren. 
o n w a r d , te 12 uren, door  burg. en weth.: eene verbouwing 

van de gemeentegasfabriek, met bijlevering van materialen, enz. 
 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het bouwen vau een 

post-en-tclegraafkantoor  met directeurswoning, aldaar. . hij  den 
architect . P. Vogel, te ; 2o. de opbouw cn dc verandering van 
de bestaande bewaarschool, aldaar. . bij  den bouwkundige Jb. 
Guldemond, aldaar. 

 le 1 uur, door  burg. en weth.: bet bouwen van 
eene bewaarschool met bovenwoningen aan de Eei-ste-Schielaan. . 
aan het Timmerhuis. 

, te 11 uren, bij  J. C. van der : lo. het maken van 
2 batterijen in het , als: een op den Noorddiik en een 
op den Ponserdijk; 2o. het maken van ccmentbeddingen te -
sluis. g resp.: ƒ 89,000 en ƒ 20,600. Biljetten inzenden 8 Aug., 
vóór 3 uren, op net bureau van den commandant, Voorstraat 883», 
aldaar. 

Schiedam, te 12 uren, door  burg. cn weth.: de levering van 6 
ijzeren scbeepsboeien, elk wegende 1150 . en 6 schroefankers met 

. 
 (O), tc 12 uren, door  het gemeentebest.: het aanleggen 

der  aardebaan en de bestrating van 3 wegen in het dorp (oppervlakte 

p. m. 6000 !). Aanw. 6 Aug, te 10'/, uren, samenkomst ten 
raadhuize. 

Groningen , te 123,', „ren , door  burg. en weth.: het houwen van 
eene behuizing met schuur  op de plaats no. 1 in den -
zandstorpolilor. . hij  den opzichter  der  gemeente . B. van , 
tc Grijjiskerk . 

s , te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  verbetering 
van het kanaal de , prov. Noordbr.ibant. g ƒ 13,400. 

 . te 10'/, uien, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best: lo het herstellen van buitengewone 
storm- en winterschade aan den n weg 2e klasse no. 4, van 
's-Bosch naar  de , in de richtin g op Utrecht g / 1800; 
2o. het herstellen van buitengewone storm- cn winterschade aan de 
werken, behoorende tot het kanaal de . g ƒ 6 1 0 0: lo. het 
herstellen van buitengewone storm- en winterschade aan de -
werken, behoorende tot het kanaal de Zuidwillcinsvaar t in Noordbrabant 

g ƒ 7200. 
 te 11 uren, in de kazerne : het bouwen van 

eene loods tot berging van voertuigen enz., aldaar. . op het bureau 
der  genie, waar  de biljetten 9 Aug., vóór 3 uren, te bezorgen. 

 te 11 uren. in Tivoli : het maken van eene bergplaats voor 
voertuigen in bet fort Erfprins , aldaar. g ƒ 1850. Biljetten 
inzenden 9 Aug., vóór 3 uren, op het bureau der  genie te Nieuwediep. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het vergrooten en 
verhouwen van het raadhuis te Overveen. . bij  den gemeentearchitect 

. . Buijen van Weelderen, te . Aanw. 7 Aug., te 12 uren. 
 te 1 uur, door  den aannemer J. . Vos Sr.: het verf- en 

glaswerk aan de gehouwen en andere werken, op het station n 
en de halten Venendaal en Woudenberg, aan de Staatsspoorlijn Amers-
foort—Nijmegen. 

 te .3 uren, door  de commissie voor  den uitleg der  stad, 
op het raadhuis: lo. Bestek no. 28, het bouwen van eene steenen brug 
in den hoofdwal bij  de Belvedère; 2o. Bestek no. 29, de aan- en ver-
bouw van het pulsometerhuis aan de Waal . bij  den hoofdopzichter 
W. ('. A. . Aanw. 6 en 7 Aug., te 10 uren 

 te 11 uren, op het bureau der  genie: het inrichten vaneen 
gebouw tot bergplaats voor  voertuigen enz., aldaar. g ƒ 1000. 
Bilj . inzenden 10 Aug., vóór 3 uren, op genoemd bureau. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: de levering van bramzeildoek, karl - en zeildoek, grauwdoek, 
in 6 perceelen. 

 te 11 uren. ten gemeentehuize van : het 
doen van eenig verfwerk aan de openbare scholen en onderwijzei-s-
wouingen te Wommels en te . 

 tc 12 uren. door  burg. en weth: het bouwen van 2 sluisjes 
aan de Stadsgracht en een stuw op het . Aanw. 10 Aug, 
te 10 uren. 

Giet hoorn te 12 uren, Jour  burg. eu weth.: het bouwen van eene 
school voor  192 leerlingen met het vereischte meAbilair , in het Zuid-
einde der  gemeente, met bijlevering der  materialen. . hij  den 
architect B. Boukema, te Steenwijk. Aanw. te 10 uren. 

 (in . te  uren, door  het poldorbest van 
e , in de gemeenteraadkamer: het leveren 

en verwerken van 950 scheepstons stortstcen aan den oever  van den 
Zuidliou t hij  den hoek van Ouwerkerk. Aanw. 3 dagen vóór de 
besteding. 

 door  de Nederlandsche : het 
maken van eene dubbele wachtersworiing, kilometerpaal 96.328, nabij 
dc brug over  den , te Westervoort. Aanw. 7 Aug., te 11'/, uren. 

 door  de directie der : het maken 
van een steunmuur  en andere werken voor  een oprit voor  overwegen 
langs de Pontanusstraat, tusschen de Wagenaar- en de Van-Swindeii-
straat, tc Amsterdam. Aanw. 6 Aug., te ï l uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: de levering 
van verschillende benoodigdheden, iu 22 perceelen. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken van een 
gebouw voor  2 openbare lagere scholen le klasse, op een terrein 
beoosten de Veemarkt. . bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer 
no. 101. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene schutsluis in de r  trekvaart . bij  den stadsingenieur, 
raadhuis, kamer no. 92. 

, te 12 uren, in het raadhuis: de ontanbare reinigings-
dienst, bestaande in het ophalen van asch. vuilnis, puin, gruis, 1'ec.iliën 
enz., benevens het diep- en schoonhouden der  binnengrachten. 

. 
 te 12 uren, bij  J, , gardiaan in het St.-Antonie-

gasthuis: eene belangrijke vertimmering aan de boerenhiiizinge bewoond 
door  Jacob Postma, te Eksmorra. Aanw. 9 Aug.. te 2 uren. 

Vcnloi», te 10 uren. op het bureau der  genie: het vernieuwen der 
kroonlijs t van bet kleedingmagazijn. aldaar. . bij  den opzichter  van 

, aldaar. Bilj . inzenden 13 Aug.. vóór 3 uren, op het bureau 
der  genie, te Venloo. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken 
van een ijzeren lichtnpstand. met het stellen van dien, op Wielingen 
eu het afbreken en opruimen vau den aldaar  hestaanden kleinen licht-
opstand. (Te vervaardigen in cenc Nederlandsche fabriek.) 
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 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
gemeenteschool, met aanbouw van één lokaal, privaten enz. . bij 
den architect Alb. Nijland, te Utrecht. Aanw. 9 Aug., te 11 uren. 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en eon-
structicinagazijncn : de levering van 870 dennen vlotdelen, lang 4.40, 
breed 0 24—0.29, dik 0.022—0.024, voor  den aanmaak van pakkisten. 

, tc 1 uur. door  het ministerie van justitie: lo. het oprichten van 
een gebouw voor  het kantongerecht te ünderdendain. . bi) den 
ingenieur-architect voor  de gevangenissen en rechtsgebouwen W. C. 

, te 's-llage. Aanw. 10 Aug., te  uren. g f 13.600; 
2o. het oprichten van een gebouw voor  bet kantongerecht te . 

. hij  den ingenieur-architect W. C. . Aanw. 11 Aug.. te 5 
uren. g ƒ 15.890; 3o. het oprichten van een gebouw voor  het 
kantongerecht te Zuidhroek. . hij  den ingenieur-architect W, C. 

. Aanw.  Aug.. te 9 uren. g ƒ 15,675. 
! , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het Centraalbureau: lo. Bestek 110. 383, liet wijzigen en uit-
breiden der  sporen en wissels, en het maken van een a inhouw aan de 
locoinotievenloods op het station . lui. aan het centraalbureau 
en bij  den sectieingenieur . .1. vau , te Zutfen ; 2o. Bestek 110. 
386, het hei-stellen der  dakbedekkingen van eenige gebouwen der  cen-
tral e werkplaatsen te Tilburg , in 2 perceelen. . aan het centraal-
bureau en bij  den sectieingenieur  1'. Sassen, te 's-Bosch. Aanw. 10 
Aug.. te 11'/, uren. 

 te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best..: de levering a. vau turf , b. vau steenkolen, 
tot het drijven der  4 stoompoinptuigen langs het Noordwillcinskanaal, 
in . 

 te 3 uren. door  burg. en weth. 1 het verbouwen der 
beide schoollokalen in de gemeente, met bijlevering van materialen. 

 te 10 uren. door  het gemeentebest. van leiwerdcradeel: 
lo. het afbreken van het vroegere schoolgebouw tc , met het 
vervoer  der  afkomende materialen naar  Genuin; 2o. het afbreken van 
het bestaande schoolgebouw tc Genuni en het bouwen eener  school 
aldaar. Aanw. 13 Aug., tc 10 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
wegruimen van een iu de Waal, onder , aan den linkeroever, 
tusschen dc kilometerraaieii 21 en 22, gezonken vaartuig. Aanw. 
8 Aug. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen der  openbare school met portalen, privaten 
en/.., te St.-Antoniepolder; alsmede eenige veranderingen aan de onder-
wijzerswoning aldaar; 2o. het verlengen en verbouwen der  bestaande 
openbare school te CtUaarshoek. . bij  den architect . Balijen, te 
Puttershoek. Aanw te 10 uren, te beginnen met de school te St.-
An tonicpolder. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het planten van helm in de -
duinen onder  de gemeente Schoorl. Aanw. 9 Aug. g ƒ 6000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de levering van gegoten-
ijzeren buizen voor  de waterleiding, aldaar. . bij  den ingenieur . 
P. N. , Zuidblaak 26, te . 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten der 
school te Oude-Wetering; het vergrooten der  school te ; het 
maken van eenige veranderingen aan de privaten, het urinoi r  enz.; 
het leggen van een gedeelte houten vloer  en het maken van eene 
afscheiding in de school te . Aanw. 14 Aug.. te 9 uren, 
te beginnen te . 

 te 1 uur, door  het ministerie van binnen!, zaken: de leve-
rin g van machinaal papier  in onderscheidene soorten, heno^digd voor 
den dienst der  Algemeene j  ged. '84 en '85. 

 , te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten der 
bestaande gemeenteschool en het bouwen van eene nieuwe onderwijzers-
woning. . bij  den architect J. . , te Goes. Aanw. te 
11 uren. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden var. de 
Zwijndrcchtschewaard, bij  J. Pieterman: lo. het herstellen van de rijs -
vverken aan de Nederhoven en aan de , -
en Oostendamsche haven; 2o. het vierkanten en begrinten van de 
zuidoostelijke rijstoep, aan de binnenzijde van den dijk , nabij  den 
Oostendam; So. het verven van brugleuningen. . bij  den hoofdop-
zichter  Visser , aldaar. Aanw. 14 Aug., te 9 uren. 

 ten gemcentehuize van : lo. het uit-
baggeren der  vaart, van de ophaalbrug bij  de smederij  te Oostcrend 
af tot in de Franeker-Snceker  zeilvaart; 2o. het baggeren van de -
vaart te Welsrijp . . bij  den gemeenteopzichter  l l . Wijma, aldaar. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten 
der  bestaande gemeenteschool, aldaar. . bij  den architect J. . 

, te Goes. Aanw. te 10 uren. 
 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 

gebouw Tot Nut van 't Algemeen: dc levering van verschillende be-
noodigdheden, in 59 |ierceelen. 

, te 12 uren, ten raadhuize aan den Amsteldijk : lo. 
het verbouwen der  school en onderwijzerswoning aan de Nesserzwa-
luweiibuurt ; 2o. het verhouwen der  school aan den Amsteldijk en het 
opbouwen van 4 lokalen. . aan het bureau der  gemeentewerken, 
Overtoom 263, Nieuweramstel. Aanw. van no. 1, 10 Aug., te 10'/, uren, 
van 110. 2, 9 Aug., te 10 uren. 

 te l i uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. 
het verruimen van de vaargeul der  rivier  de Noord beneden het Nieuwe 
Veer, tusschen de kilometcrruaien 124 en 126, onder  de gemeenten 

k en Alhlasserdam. Aanw. 15 Aug. g ƒ 20,500; 2o. het 
verrichten van graaf- en baggerwerk tot verruimin g van de e 

, langs den rechteroever  dier  rivier , onder  de gemeente's-Gravendeel. 
Aanw. 15 Aug. g ƒ 23,000. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het inaken van een gebouwtje 
voor eene registreerende peilschaal op den binnenberm van den zecdiik 
te Wcstkapelle. Aanw. 16 en 18 Aug. g ƒ 975. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. het vervangen van 4 houten door  ijzeren 
draaibruggen over  het Aocldoonische kanaal. Aanw. 16 en 18 Aug. 

g ƒ 21.700 ; 2o. het vernieuwen van de brug over  de Netteï-
hnrsterlaak, bij , in den n weg r 
Aanw. 16 en 18 Aug. g /'3285. illerbesteding.) 

 te 12 uren, door  liet prov. best.: het verhoogen van den 
oostelijken kanaaldijk van het buitenkanaal te Ommen, tusschen den 
stroomduiker  en dc rivier  de Vecht, benevens het maken van een 
steenen duiker  in dien kanaaldijk . Aanw. in de week aan de besteding 
voorafgaande, te 12 uren. 

 te 2'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz.., 
aan het gebouw van liet prov. best.: het inaken van een dam door  de 
Blokhuisgraclit te Staveren. Aanw. 17 Aug. g ƒ 5000. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -
Zwaluwe, , Waspik, t en Waalwijk , voor  het 
gedeelte Zwaluwe—Baardwijk van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen te 's-Bosch. 
Aanw. 20 en 22 Aug., te 11 uren, aanvangende te Waalwijk . g 
f 379,000. ' * 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onder  proliel metselen en verbeteren 
van het gedeelte van den g van 's-Bosch naar  Tilburg , van 
kilometerpaal 1.050 tot kilometerpaal 1.460. Aanw. 24 Aug. u 
ƒ 6900.

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis in het 
Apeldoornsche kanaal, met bijbehoorende werkzaamheden, onder  de 
gemeente . Aanw. 23 en 25 Aug. g f 67.000. 
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 27 Juli : het bouwen van 2 

scholen en 2 onderwijzerswoningen, met bijleve-
rin g van materialen, schoolmeubelen enz.; ingek. 
18 geldige bilj . en 1 van onwaarde, als: 
B. v. Nadort, 
W. l i . Segboer, 
J. A. C. , 
W. . , 
C. J. , 

. v. d. Sjioel, 
C. P. Tieleman, 
C. Tieleman, 
C. Oosdijk, 

. v. d. , 
J. Frinthamer , 
T. , 
G. Pijl , 
A. s en P. 

, 
. . Veenenbosch, 

C. Verboom, 
. de Neef en A. de 
Neef, 

W. v. , 

te Sommelsdijk, 
» Fijnaard , 

, 
» , 
 Strijen, 

» , 
» , 
» idem 
» Nieuwesluis, 
1) , 
 Schiedam, 

» , 
» Numansdorp, 

» , 
» Brielle, 
» Numansdorp, 

ƒ 09,800 
11 68,074 
» 66,500 
 66,425 

» 64,843 
 64,150 

.1 63,000 
» 62,862 
» 62,800 
» 61,947 
» 00,222 
» 59,860 
» 58,000 

» 57,512 
» 57,200 
» 57,028 

Brielle.  57,000 
» idem » 56,887 

 27 Juli : lo. het bouwen van 
een gymnastieklokaal ten behoeve van school
in de ; ingekomen 7 bilj. , als: 
C. A, Goethals, te , ƒ 6520 
J. F. . v. d. , i) idem » 6309 

. P.  d. ,  idem 11 6230 
P. .1. v. Pullclcn, 11 idem » 6220 
.1. . v. , » idem » 6210 
P. , i idem » 6190 
C. , » Vlissingen, » 5990 

. 
2o. liet verbouwen van school A op de Brce; 

ingek. 6 bilj. , als: 
P. J. v. Pull'elen, te , / 3989 
J. F. . v. d. , » idem » 3796 
C. A. Goethals, » idem 11 3680 

. P. v. d. , » idem » 3659 
J. . v. , » idem » 3590 
P. , » idem » 3564 
gegund. 

 27 Juli : het maken van een stal-
gebouvv met koetshuis en bovenwoning op de 

s te Utrecht, onder  beheer  van den 
architect-ingenieur  E. G. Wentink, te Schalk-
wijk ; ingek. 16 bilj. , als: 
C. v. Zeeland, 
J. A. v. Straten, 
A. C. Vink , 

. G. Fruïink , 
G. J. v. Vloten, 

. Willems, 
F. W. Vloten, 
A. lï. v. Asperen, 

. Nebbeling, 
C. J. v. Vliet, 

 Pisa, 
J.  d. , 
J. , 
J. de Vos Jr., 
J. . de Borst, 
G. , 
gegund aan J. . de Borst, te Utrecht. 

 27 Juli : liet vertimmeren der 
school te Niehove; ingek. 6 bilj. , als 

to Utrecht, ƒ 23,950 
idem » 23,500 
idem » 22,576 
idem » 21,979 
idem » 21.((28 
idem » 20,900 
idem » 20,889 
idem » 20.090 
idem » 20.521 

Oudshoorn, » 19,920 
Utrecht,  19,527 

idem  19,439 
idem » 19,105 
idem  18,643 
idem » 17,756 
idem » 14,921 

. Forema, 

. Vogelzang. 
B. , o 
P. Westerbaan, » 
F. Schiere,
J. Sipkens, 11 
gegund. 

 28 Juli 

te Grijpskerk , 
Oldchove, 

idem 
idem 

, 
Niehove, 

ƒ 1896 
» 1860 
> 1829 
» 1777 
1 1646 
)i 1575 

het afbreken van eene 
behuizing en daarvoor  in plaats bouwen van eene 
winkelliehuizing met magazijn enz., op een 
terrein in de Nieuwe-Ebbingestraat, 0 no. 23, 
aldaar, onder  beheer  van de architecten . & 

. ; ingek. 13 bilj. , als: 
ƒ 9840 
» 8389 
11 8293 
11 8150 
11 8133 
» 7761 
11 7636 
» 7389 
» 7192 
» 7186 
» 6995 
i> 6849 

6776 
gegund. 

 28 Juli : het vertimmeren en ver-

. Scheltens, te Groningen, 

. , l idem 
E. Peters, l idem 

. , » idem 
, » idem 

. v. d. Nap, » idem 
T. Y. Jelsma, » idem 

. , idem 

. J. , idem 
J. Werkman, n idem 
J. Poelman, » idem 

. , » idem 

. Janssen en 11. 
Scholtens, idem 

grooten der  zoogenaamde Noorderondcrwijzore-
woning; ingek. 7 bilj- , als: 

. Stuur, te Workum, ƒ 3261 
T. Semeins, » , » 2996 
Jobs. a en 

Jobs. Groenhof, » Workum, » 2860 
U. v. d. Wal, ii idem » 2801) 
A. Spijksma, » Parrega. » 2774 
Y. T. Schuurman, » Witmarsum, » 2770 
J. A. Schaper, » Workum, » 2579 

Burg. en weth. hebben zich een tij d van 5 
dagen voorbehouden om de aanbesteding al of 
niet aan den laagsten inschr. te gunnen. 

 28 Juli : het leggen der  sporen en 
wissels en het maken van eenige andere werken 
voor  de sectie n van de Ooster-
stoomtramweginaatschappij; ingek. 6 bilj. . als: 

met met 
ballast gewoon zand 

J. v. d. Berg, Amerefoort, ƒ 22,000 ƒ 14,800 
. Jansen Versteeg, 
Oosterheek. 20,624 15,224 

E. Wouda, Naarden, 19,200 
J. , 18,960 15,900 

. G. Bekker, Arnhem, 18.300 16.400 
Th. , , 16,986 15,586 
Begroeting ,750 15,300 

 30 Juli : lo. Bestek no. 317, 
het maken van eene goederenloods met ver-
hoogde los-en-laadplaats, op het stationsempla-
cement ; ingek. 21 bilj. , als: 

J. de Baan &  E. Blok Az., ƒ 14,974 
Gebr. Bruigom, » 13,940 
W. , » 13,878 
.1. J. de Gilde, » 13,604 
W. F. ('. Schaap, » 13,500 
Adr . Piatteel, » 13,369 
Willi . , » 13,280 
Joost , » 13,185 

. , » 12,980 
C. . , » 12,896 
C. Alkemade Jr., » 12,848 

. A. P. , » 12,840 
P. v. d. Voort, » 12,730.68 
W. N. v. , » 12,615 
A. V , » 12.653 
W. P Teenwiase, » 12,474 
W. F. , » 12.450 

. . v. Spanje, » 12,000 
Ph. Vos, » 11,800 

, Wienhoven, » 11,722 
Tom &  v. Bergen , » 11,598 

2o. Bestek no. 318, het vergrooten van de 
wagenmakerij  en de schilderswerkplaats, het 
tot smederij  inrichten van een der  magazijnen 
en het verplaatsen van de bestaande houtloods, 
der . S. , te ; ingekomen 14 
bilj. , als: 

A. Vos . f 123,000 
W. A. de r  Jbzn.. » 122,730 
Jan , » 121.950 
C. . , » 119,700 
A. .1. v. t » 117,900 

. .1. Ulenberg, » 117,600 
Wed. ü. Camesi &  Co., » 116,700 
Tom &  v. Bergen » 115

. . v. Spanje, » 115.200 
P. üuinker , » 116,015 
V. Ph. Braun, t 114.600 
W. A. G. Janssen. » 114,362 

. Wienhoven, » 112.400 
T. s Wzn., » 108.380 

 30 Juli : lo. Bestek no 40, het 
bouwen van eene houten ziekenbarak op een 
terrein, bij  het Buitengasthuis; ingekomen 12 
bilj. , als: 

J . ƒ 14.263 
J. v. Voorthuijscn, » 18,800 
A. . Grijpink . » 13.389 

 Timman, » 12,573 
C. .1. s Jr., - 11,880 
Staal en , » 11.819 
B. v. Buuren, » 1,000 

. . , » 10.947 
G. Woud, » 10,290 
A. v. Wensveen, » 10,100 
S. , » 9.892 

. Ozinga. » 8,570 
2o. Bestek no. 38, het bouwen van eene open-

bare lagere school der  3e klasse voor  jongens, 
op een terrein gelegen aan de , 
nabij  de Brouwersgracht; ingek. 6 bilj. , als: 

. (.'. . ƒ 62,500 
J. F. Premier, » 68,900 
Peetere en , » 57,300 
J. . » 66,940 
P. J. , » 54,100 
W. Voskuijl , » 49,400 

 30 Juli : lo. het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning, onder  beheer 
 van den architect W. . Booms, te Eindhoven; 
 ingek. 12 bilj. , als: 

P. Smits, te Tongelre, f 10,600 
A. v. , » , » 10,280 
A. Üoogers, » Woensel, » 10,197 
P. Eliens, » idem o 10,014 
J. , » ,  9.624 

.  d. , » Vcchel, » 9,144 
. (looien, ii Tongelre, » 8,888.88 

C. v. d. Wiel, » Stratum, . 8.843 
J. Jansen, » Geldrop. » 8,460 
.1. v. d. Velden, » , » 8.335 

. v. Asseldonk, » idem » 8,330 
. , n Fandhoven, n 7,295 

2o. de levering der  schoolmeubelen; ingek. 
P. Eliens, te Woensel, ƒ 700 
C. v. Bakel, n Eindhoven,  650 

h , o idem  584 
J. T. . ii , « 557 

. v. d , i> Vechel, % 554 
A. , * Woersel, » 523 
W. v. d. Wildenberg, » Stratum, » 494 
J. v. d. Velden, » , » 449 
beide werken gegund. 

 30 Juli : het verrichten van eenige 
werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe 
schoolgebouwen op de , bestaande in: het 
leveren en stellen van houten schuttingen om 
de beide speelplaatsen, het maken van een 
brandstolfenbcrgplaats en van eene ijzeren over-
dekking hoven een gedeelte der  plaats van bet 
gymnasium; ingek, 5 bilj. , als: 
P. J. Cbristiaanse en 

N. A. Zekveld, te , ƒ 7040 
A. C. Vink ,  Utrecht. » 6987 

. Fi!lp|i o , » . » 6530 
C. v. , » ,  5999 
J. Blansjaar, » , » 6424 
gegund. 

s-Bosch. 30 Juli : het verbouwen van een 
woonhuis, benevens het aanbouwen van 6 
arbeiderswoningen, voor  Gebr. e ; ingek. 
9 hilj. , als: 
F. , te 's-Bosch, f 6980 
,1. 0. Schellekens, » idem » 6720 

. , » idem » 6650 
A. A. v. Elderen, » idem » 6400 
A. J. . , » idem » 6397 
.1. v. Eeidt, » idem » 6246 
J. v. , » idem » 6200 
C. Janssen, » idem » 5870 
Th. Schippers, » , » 6512 
gegund aan C. Janssen. 

 30 Juli : het naar  aanwijzing 
uitbaggeren van het inarinedok, aldaar; minste 
inschr. was Pb. Verbruggcn, te Waddinksveen, 
voor  ƒ 9957. 

 31 Juli : Bestek no. 384, het 
uitvoeren van eenige herstellingen aan kunst-
werken en gebouwen op bet gedeelte spoorweg 
van Arnhem—Nijmegen; ingek. 8 bilj. , als: 
A. Beuming, te Nijmegen, ƒ 9100 
P. v. d. , » idem » 8560 
G. .1. Groot, » St.-Anna, bij  Nijm.i i 8490 
.1. W. ten Braak, » Zutfen, ' » 8*00 
G. Schurink, >> idem » 8200 
P. . » Arnhem, » 7979 
A. Th. O|isomer,  Nijmegen, » 7150 
C. F. Eijkelen, » idem » 7048 

 31 Juli : het verrichten van 
vernieuwingen en herstellingen, met het twee-
jari g onderhoud, aan de , bekend 
als Oostindisch ; ingek. 6 hilj. , als: 
Van , tc , ƒ 3790 
Goethals, » idem » 3730 

. >t idem » 3700 
Van der , » idem » 3680 
Van Sorge, » idem » 3670 
Van Pull'elen, » idem » 3390 

 31 Juli : het inrichten van dc 
bestaande pontonnierskazerne, aldaar, tot school-
lokalen, magazijnen, bureaus, schermzalen en 
woningen voor  gehuwde militairen ; ingekomen 
9 hilj. . als: 
J. , te Sliedrecht,  20 700 
J. P. F. , , » 20,382 
N. , » idem  20.000 
.1. A. N. , » , » 19,790 

. s Jr., » , » 19.449 
. ,  idem » 18,794 
. v. , » idem » 18.489 

Th. . » Breda. » 18.337 
A. du Vijn . » , » 17,91» 

 31 Juli : het bouwen van een pakhuis 
aan de Noorhaven aldaar, voor  B. , onder 
beheer  van don architect J. Uitcrwij k Wz.; 
ingek. 12 bilj. , als: 
G Boerstoel, te Brammen, ƒ 12.890 

 W. , » Zutfen. » 11,960 
. Nijland, » idem » 11,000 

Gebr , » idem » 10,773 
. v. d. Velden, » idem » 10.737 
. Ezernian, » idem » 10.697 

G. J. ,  idem » 10,677 
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. . , 
G. J. Boezewinkel, 

. , 
A. J. Garvclink , 
A. J. Pasman, 

te Zutfen, 
> Brummen, 
> Zutfen, 
 idem 

idem 

ƒ 10,607 
 10,667 
» 10,486 
» 10,467 
» 10,165 

gegund aan A. J. Garvelink. 
« c l i e . 31 Juli : het vertimmeren der  school-

gebouwen te , Wehe, Warfhuizen en 
chouwerzijl; minste inschr. waren Gebr. Smit, 

te , gem. , voor  ƒ 2900; 
gepind. 

 ) Aug.: het wegbaggeren van een 

gedeelte strekdam aan den rechteroever  der 
, tusschen de kilometerraaien 119 en 

120. onder  de gemeente Zwijndrecht ; ingek. 6 
bilj. ; als: 
A. . v. Wijngaarden Uz., te Sliedrecht, ƒ 16,624 

. J. n Cz., » idem » 16,135 
- Volker, , , » 16,000 

B. Voordendag Az., » idem » 15,463 
™. Volker, . idem » 13,700 
A. G. , l , » 12,860 

2o. het verlengen van- en het maken van 
glooiingen van 4 op 1 aan 7 bestaande kribben, 
tot verbetering van den . tus-
schen r  en Zalk; ingek. 3 bilj. , als: 

. A. v. d. Bergh, te Paiinerdcn, / 2989 
F. E. Terwindt ,  idem » 2800 

. Schut, „ , » 2700 
 1 Aug.: het maken van een dijk 

lang 1586 , voor  den polder  Bergenshuizen, 
onder  de gemeenten Vueht en Esch; ingek. 10 
bilj. , als: 

te . 
* idem 
» , o 
» Werkendam, » 
» , t> 
» Empel. s 
» Oosterbeek, » 
ii Bokstel, » 
1 idem » 
» Geertruiuenberg,» 

ƒ 92,100 
u 91,583 

89,890 
89,600 
88,793 
87.780 
87,334 . 86.834 
86,380 
85,581 
85,562 
84.886 
84,284 
79,500 

» 79,400 

/ 13.498 
ii 10,096 
 9,900 
 9,847 

9,800 
ii 8,944 
ii 8,468.80 
i> 8,400 

8.118 
7,715 

J. v. Gent, 
W. , 

. de , 
G. v. Oord, 
Adr . , 
J. v. , 

. J. Versteeg, 
Ans. Willaerts, 
P. A. Bloem, 

. , 
gegund. 

 1 Aug.: lo. het driejari g onder-
houd van den straatweg van s-Bosch naar  Best; 
ingek. 3 bilj. , als: 

. , „  por  jaar. 
A. de Groot, te Vueht, ƒ 1875 
A. Schellekens, > idem „  1796 
P. A. Bloem, » Bokstel, » 1690 

2o. het driejari g onderhoud van den weg van 
s-Bosch over  den Pettelaar  naar -
gestel; ingek.  bilj. , als: 

per  jaar. 
ƒ 2 4 05 
 2163.33 

1980 

. den Otter, 
P. . 
A. Schellekens, 

. , 
T. Bos, 
A. J. Benninga 
J. Zeldenrust, 
J. Pott, 

. de , 
J. Timmer, 
A. Pastoor, 

. de Wind, 
gegund. 

ƒ 44,444 
» 43,494 
» 41.333 
ii 39,989 
» 39,400 
i> 38.997 
ii 38,130 

, 2 Aug.: lo. het bouwen van eene 
vill a aim den , onder  beheer 
van de architecten Van Gendt &  .Sieraad-
ingek. 7 bilj. , als: 

.1. . Stevens, 
Gebr. Van , 
J. v. Burk en W. Wissing, 

. G. s COzn., 
G. , 

. , 
. W. , 

gegund. 

Ho. het verhouwen van het woonhuis met den 
rechter  zijvleugel der  voormalige zinkfabriek tot 
kinderziekenhuis; ingek. 6 bilj. , als: 

J. v. Burk en W. Wissing, ƒ 6222 

£ B ü f t » 6 1 3 3 

B- "older  „  6066 
. k . saw 

debr. Van , , 5782 
. W. , , 4,00 

 2 Aug., het bouwen van 4 
gi-aannakhuizen te Amsterdam, onder  beheer 
van den ingenieur-architect A. . van Gendt-
mgek. 19 bilj. , als: ' 

W. . stmijs cn G. j . Serosa, ƒ 101,432 
1 . . , (Osch), » 92,9*0 

. , » 92 747 
P. S. , „  92440 

Gebr. Van Berkum, 
Timmer &  Fürstner, 
A. J. v. , 

. Cerlij n &  A. J. de , 
T. , te , 

. r  &  Zn., 

. J. B. v. , 
W. . , 
P. , tc Zandpoort, 

. , » llpendam, 
W. Giveve  Buiksloot, 
B. v. Buuren, 
Brouwer & , 
Zuiderhoek, 
W. Scholtz, 

 3 Aug.: Bestek no. 164. het 
maken van eene vaste ijzeren brug op bestaande 
landhoofden in den grintweg langs het kanaal 
van Neuzen bij  Sas-van-Gendmet bij  behoorende 
werken; ingek. 4 bilj. , als: 

. Walraven, ' te Neuzen, / 13,620 
J. Verkuij l Quakkelaar, » Vlissingen, » 12.477 

. , » , > 12,135 
C. v. d. , ,, Neuzen,  11,190 

g . 12.145 
 3 Aug.: het bouwen van een 

woon- en winkelhuis te Gend voor  Wed. B. 
, onder  beheer  van den architect A. van 

den Bogaard; ingek. 5 bilj. , als: 
A. v. Eek, te Nijmegen, ƒ 6722 
J. , n Angeren, » 4937 
J. E. , » Oosterhout, n 4746 
J. üranjean, » Nijmegen, » 3970 
W. , » Gend,J » 3845 

te n n 
» , 
 Vueht, 

 2 Aug.: het amoveeren van 
de dubbele houten draaibrug over  de sluis te 
Zoutkamp cn daarvoor  in de plaats maken van 
cene enkele plaatijzeren draaibrug: ingek. 9 
bilj. , als:

te Assen, ƒ 7260 
» Bedum, » 6900 
» idem » 6856 
» Warfum,  6700 
 Stedum,  6505 
 Ezinge,  6487 

» Obergum, » 6475 
» Stedum, » 6060 
» Zoutkamp,  5822 

E  E
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 te 12 uren. door  tiet ministerie van koloniën: delevering 
van verschillende benoodigdheden, in 22 perceelen. 

 te 12 uien, door  burg. en weth.: het maken van een 
gebouw voor  2 openbare lagere scholen le klasse, op een terrein 
beoosten dc Veemarkt. , bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer 
no. 101. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene schutsluis in de r  trekvaart . . bij  den stadsingenieur, 
raadhuis, kamer no. 02. 

 te 12 uren. in het raadhuis: de o|ienbare reinigings-
dienst, bestaande in het ophalen van asch. vuilnis, puin. gruis, fecaliën 
enz., benevens het diep- en schoonhouden der  binnengrachten. 

. 
 te 12 uren, hij  .1. , gardiaan in het St.-Antonie-

gasthuis: eene belangrijke vortimmerin g aan de boerend uizingo bewoond 
door  Jacob Postma, te . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het vergrooten der 
speelplaats van de school voor  lager  onderwijs aan de Tullinghstraat , 
en het leggen van een afwateringsriool in die straat; 2o. bet aanleggen 
eener  straat van het Noordeinde naar  de (h-an jest iaat. heiden aldaar. 

. te 5 uren, ten kantore van r  Sc s Ph. Pool: 
het overbouwen van het open terrein achter  liet gebouw iu de Vee-
marktstraat , nos. 3 en 9, en het verrichten van verdere werken in de 
bestaande lokalen van dit gebouw. 

 te 10 uren. op het bureau der  genie: het vein it  wen der 
kroonlijs t van het k leed ing i naga/ij  n, aldaar. . bij  den opzichter  van 
fortificatiën , aldaar. . inzenden 13 Aug., vóór 3 uren, op het bureau 
der  genie, te Venloo. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken 
van een ijzeren lichtojtstaud. met bet stellen van dien, op Wielingen 
en het afbreken en opruimen van den aldaar  bestaanden kleinen licht-
opstand. (Te vervaardigen in eene Nederlandse he fabriek.) 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het gedeeltelijk verbou-
wen van de school voor  openbaar  lager  onderwijs te t onder 

. 
, te  uren, door  burg. en weth.: bet verhouwen dei-

gemeenteschool, met aanbouw van één lokaal, privaten enz. . bij 
den architect Alb. Xijland . te Utrecht 

. te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en eon-
structiemagazijnen: de levering van 870 deunen vlntdelen. lang 4.40, 
breed 0 24—0.20, dik 0.022—0.024. voor  den aanmaak van pakkisten. 

 te l uur. door  bet ministerie van justitie: lo. bet oprichten van 
een gebouw voor  het kantongerecht te Onderdendam. . bij  den 
ingenieur-architect voor  de gevangenissen en rechtsgebouwen \V. C. 

, te 's-llage. g  13,600: 2o. bet oprichten van een 
gebouw voor  het kantongerecht te . . bij  den ingenieur-
architeet W. G. . g J' 15.800: 3o. het oprichten van 
een gebouw voor  het kantongerecht te Zuidhroek. . bij  den 
ingenieur-arehiteet W, t'. . g ƒ 15.575. 

. te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatss|hOor-
wegen, aan bet centraalbureau: lo. Bestek no. 383, bet wijzigen en uit-
breiden der  sporen en wissels, en het maken van een ainbouw aan de 
locomotieven loods op bet station . . aan het centraalbureau 
en bij  den sectieingenicur . .1. van Üuijl , te Zutfen; 2o. k no. 
386*. liet horstellen der  dakbedekkingen van eenige gehouwen der  cen-
tral e werkplaatsen te Tilburg , in 2 iierceelen. . aan het centraal-
bureau en bij  den sectiehigenieur  Sassen, te 's-Boseli. 

 te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan bet 
gebouw van het prov. best..: de levering a. van turf . b. van steenkolen, 
tot bet drijven der  4 stooinpoiiiptuigen langs liet Nooidwillemskauaal, 
in . 

 te 3 uren. door  burg. eu weth.: het verhouwen dei-
beide schoollokalen iu de gemeente, met bijlevering van materialen. 

 te 10 uren, door  het gemeentehest. van l-'erwerderadeel i 
lo. het afbreken van het vroegere schoolgebouw te , met het 
vervoer  der  afkomende materialen naar  Genum: 2o. het afbreken van 
het bestaande schoolgebouw te Genum en het bouwen eener  school 
aldaar. Aanw. 13 Aug., te 10 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van watent enz.: het 
wegruimen van een in de Waal, onder  Ubbergen, aan den linkeroever, 
tusschen de kilometerraaien 21 en 22. gezonken vaartuig. 

 te 11 uren. in het vvatoischapshuis van : 
het verlichten van herstellingen aan de sluizen, bruggen, vallaten en 
andere objecten van het waterschap. . bij  den deskundige . Wind, 
te Onderdendam. 

 te 12 uren, door  het gemeentebest.: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning met gemeentehuis, iu 2 perceelen. Aanw. door  den 
bouwkundige . . , aldaar, te 0 uren. 

 te 1 uur, door  burg. eu weth.: lo. het maken, leveren en 
stellen van den ijzeren bovenbouw eener  ophaalbrug over  het water  van 
de m bij  het Amsterdamscheveer; 2o. liet vergrooten van de kleed-
kamer bij  het gymnastieklokaal aan de Spieringstraat; 3o. de levering 
van: a. 36,000 Vechtsche stiaatklinkers, b. 30,000 . 

 te 2 uren, door  kerkvoogden der . gemeente, bij  Wed. 
 S. : het verven van het kerkgebouw. 

 te 2 uren, door burg. en weth.: de te maken 
veranderingen aan gebouwen en ameublement der  school te Abkoude. 
bil . bij  den opzichter  G. Vermeien, te Abkoude. 

 te 2'/, uren, bij  den kerkvoogd X. ten Bosch: het maken 
van eene nieuwe kap met toebehooren op de nastorie der . ge-
meente, aldaar, en het verrichten van eenige andere werken. Biljetten 
inzenden bij  den architect . . S:nit, te . 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: lo. het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen der  openbare school met portalen, privaten 
enz., te St.-Antoniepolder: alsmede eenige veranderingen aan de onder-
wijzerswoning aldaar; 2o. het verlengen en verbouwen der  bestaande 
openbare school te Cillaarshm-k. . bij  den architect . Beljors. te 
Pnttei-shoek. Aanw te 10 uren, te beginnen met de school te St.-
Antoniepolder. 

 te 5 uren. door  het gemeentehest.: de aan- en ver-
bouw der l te , met bijlevering van ameublement 

 door  F. O. Sleeswijk: bet opbouwen van eene stelphuizing, 
aldaar, in 2 perceelen. . hij  den architect .1. . 

( id ioom door  het best. van den : het hard-
maken van p. in. 1400 . lengte i polder. Aanw.  Aug., door 
den opzichter  ,1. v. d. , te ('itboorn . 

 door  W. G. : het houwen van eene hijschuur. 
Bestek ligt hij  den logementhouder  .1. [{nemers. 

 te 10 uren. door  burg. eu weth.: het verbouwen dei-
openbare school in die gemeente, met bijlevering der  benoodigde scbool-
nieubeleii, materialen enz. . bij  den architect . van den , 
te Abben broek. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz . aan 
het gebouw van het . best.: het planten van helm in de -
duinen onder  de gemeente Schoorl. g / 5000. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het aanleggen van werken tot ver-
dediging van het strand bedoorden Petten, volgens gewijzigd bestek no. 
60. dienst 1883. g /'  50.000. ) 

 . te 12 uren, door  burg. eu weth.: de levering van gegoten-
ijzeren buizen voor  de waterleiding, aldaar. . hij  den ingenieur . 
P. X. , Zuidblaak 20. te . 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten der 
school te Oude-Wetering; het vergrooten der  school te ; het 
maken van eenige veranderingen aan de privaten, het urinoi r  enz.; 
het legden van een gedeelte houten vloer  en het maken van eene 
afscheiding in de school te a rends veen. Aanw. 14 Aug.. te 0 uren, 
te beginnen te . 

l ca., te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken eener 
nieuwe houten brug over  de rivier  de Stroom, nabij  den voormaligen 

n watermolen, benevens het vergraven der  rivier  ter 
plaatse en het verrichten van eenige hijbehoorende grond- en andere 
werken. Aanw. 14 Aug. te 11 uren. 

 te 1 uur, door  het ministerie van binneul. zaken: deleve-
rin g van machinaal papier  in omlerseheidene soorten, benodigd voor 
den dienst der  Algemeene j  ged. '84 en '85. 

 te 2 uren, namens den h urge mees ter, door  den architect
C : het liouwen van eene villa in de gemeente Vueht. 

 ft

 te 11 uren, in t f van : het bouwen van berg-
loodsen voor  voertuigen, aldaar. g /'  OfiOO. Biljetten inzenden 
16 Aug.. VOÖr 3 uren, op het bureau van den eerstaanwezend ingenieur, 
aldaar. .  ö. 

/ u i t e n te 11 uren, in het Grand l du Soleil: het bouwen van 
een houtpakhuis aan de Xoorderhaven. aldaar. . bij  den architect 
. G. Ujs<  aldaar. Aanw. 14 Aug.. te 11 uren. 

 . te 12 uren, door  het prov. best.: het verdiepen van 
enkele gedeelten van het , van de n te Groningen tot aan 
de sluis te Gaarkeuken. 

 , te 12 uren. door  burg. en weth.: het vergrooten der 
bestaande gemeenteschool en het houwen van eene nieuwe onderwijzers-
woning. . hij  den architect ,1. . , te Goes. Aanw. te 
11 uren. 

A m s t e r d am te 12 uren, door  bestuurderen der  hewaai-school voor 
e minvermogenden, in het lokaal 'nhurgerstraat 

52: het sloopen van 3 n en het houwen van eene bewaai-sehool 
voor  ÏWO kinderen, woning voor  den concierge en aanlionronde werken. 

l hij  de architecten G. . Satrn Sc A. Sahu G.Bz., aldaar. Aanw. 14 
Aug., te 11 uren. 

 te 1 uur. door  het ministerie van waterstaat enz.: lo. 
het hei-stellen en verbeteren van n in de afdeeling 

, in 2 perceelen. g resp.: ƒ 640 en / 2030; 8a het 
heistellen en verbeteren van n in de afdeeling Gro-
ningen. g ƒ 2800. 

 te 11 uren. door  burg. en weth. van : het 
houwen van een raadhuis te , met hijlevering der  materialen. . 
hij  den architect G. . Publiekhuijsen. te . Aanw. te 0 uren. 

, te 12 uren. door  dijkgraaf eu heemraden var. de 
. bij  Pieterman: lo. het herstellen van de rijs -

werkeu aan de Xederhov'en en aan de , lleer|ansdamsche-
 Oostcudamschc haven; 2o. het vierkanten en hegriuteu van de 

zuidoostelijke rijstoep, aan de binnenzijde van den dijk . nabij  den 
Oostendam: 3o. het verven van brugleuningen. . bij  den hoofdop-
iiclite r  Visser , aldaar. Aanw. 14 Aujr,. , te 9 uren. 

, tc 1 uur , door  burg en weth.: het verhouwen van 
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de openten lagere school aan den . . bij  den ge-
mecnteopziehter . Jongedijk. Aanw.  Aug., te 11 uren. 

 te 2 uren, door de directie der  Usel-stoomtramwegmaat-
schappij: bet vervangen der  rol brug aan den , onder de ge-
meente Jutfaas, door  eene ijzeren draaibrug. Aanw. 13 Aug., te 
lO'/ j  uren. 

 ten gemcentohuize van llcnnaarderadecl: lo. het uit-
bsggoren der  vaart, van de ophaalle ug bij  de smederij  te Oosterend 
af tot in de Franeker-Snocker  zeilvaart; 2o. het baggeren van de -
vaart te Welsrijp . . bij  den gomoeiiteopzichter . Wijma, aldaar. 

 te 11 uren, in e e : het af bouwen van 10 
in-aanlwuvv-zijude woonhuizen aan de . 

. te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten 
der  bestaande gemeenteschool, aldaar. . hij  den architect J. . 

, te Goes. Aanw. te 10 uren. 
 te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in bet 

gebouw Tot Nut van 't Algemeen: de levering van verschillende be-
noodigdheden, in 50 perceelen. 

, te 6 uren. door  den architect . W. Veth, in het te 
verhouwen pand: de gedeeltelijke verbouwing van een ter  verbouwing 
geschikt winkelhuis, aan de Voorstraat, C 1343. Aanw. 18 Aug., te 
3 uren. 

 (Overllakkec), te  uren, door  burg. en weth.: het 
houwen van eene school met onderwijzerswoiiing in de buurtschap de 
Zuidzijde, ltd. hij  den architect P. .1. , te Utrecht. Aanw. 
21 Aug., te 9 uren. 

, te 12 uren, door  den directeur  dor  artillerie-stapel- cn eon-
structieinagazijnen: de levering van 3'>00 . linnen tot brandzeilen. 

 te 12 uren. ten raadhuize aan den Amsteldijk : lo. 
het verhouwen der  school en onderwijzerswoiiing aan de Nesserzwu-
luwcnhiiurt ; 2o. het verhouwen der  school aan den Amsteldijk en bet 
jpbouwen van 4 lokalen. . aan bet bureau der  gemeentewerken, 
Overtoom 263, N'ieuvverainstel. Aanw. van no. 1, 15 Aug., te lO'/jiiren , 
van no. 2, 14 Aug., te 10 uren. ) 

l  te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek no.385,het leveren,leggen 
en verleggen van ijzeren buizen tusschen het stationseiiiplacemeiit 
Bokstel en wachtpost no. 39, ten behoeve van den spoorweg -
Breda. . aan bet centraalbureau en bij  den sectieingenicur  F. Sassen, 
te 's-Bosch. Aanw. 17 Aug., te 11 uren. , 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van eea 
keiweg van s naar . . bij  den burgemeester, 
te Sluis. Aanw. 13 Aug., te 2 uren. 

 te l i uren, door het ministerie van waterst. enz.: lo. 
net verruimen van de vaargeul der  rivier  de Noord beneden bet Nieuwe 
Veer, tusschen de kilometerraaien 124 en 126, onder de gemeenten 

k en Alblasserdam. Aanw. 16 Aug. g ƒ 20,500 ; 8o.net 
verrichten van graaf- en baggerwerk tot verruimin g van de e 

, langs den rechteroever  dier  rivier , onder  de gemeente's-Gravendeel. 
Aanw. 15 Aug. g ƒ 23,000. 

, tc 11 uren, door de directie der  marine: de werk-
zaamheden en leveranties van een gebouw voor  den torpedodienst. Aanw. 
20 en 21 Aug., te 10 uren. 

 te 12 uren, door het best. van het waterschap der r 
dc , op het raadhuis: bet verbeteren van de rivier  de -
stroom tusschen de uitmonding cn Eseh. . bij  den ingenieur te 
Stratum. Aanw. 16 Aug., te 10 uren. Biljetten inzenden voor of op 
21 Aug. aan het best. van bet waterschap te Bokstel. 

 te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
sti uctieinagazijneii: de levering van 500,000 scherpe patronen no. 10, 
tot kaniei-schieteilinders. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van 
een paardenslachtbuis op het terrein van het openbaar  slachthuis. . 
aan bet Timmerhuis. Aanw. 16 Aug., te 11 uren. 

 het bouwen van een pand, ingericht tot werkplaatsen 
en bovenwoningen, op een terrein aan tie , Noordereiland, 
aldaar. . bij  den architect \V. Stok. 

 te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het maken van een gebouwtje 
voor  eene registreerende peilschaal op den bimienberm van den zeedijk 
te Westkapelle. Aanw. 16 en 18 Aug. g ƒ 975. 

 (Zeel.), te 11 uren, door het best. der  waterkeering van den 
calamiteusen Willeiu-Aunapolder , in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing en bet onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs-  en steenglooiingwerken aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 
17 en 20 Aug.. te 3 uren, samenkomst bij  den waterbouwkimdig-
atnbtenaar, te Biezolinge. 

 te 12 uren, door bet ministerie van Wuterst enz., aan bet 
gelmuw van het prov. best.: lo.het vervangen van 4 houten door  ijzeren 
draaibruggen over het A|ieldoornsche kanaal. Aanw. 16 en 18 Aug. 

g ƒ 21,700; 2o. het vernieuwen van de brug over de NetteT-
horsterlaak, bij , in tien n weg . 
Aanw. 16 en 18 Aug. g f 3285. ) 

 te 12 uren, door het prov. best.: het verboogen van den 
oostelijken kanaaldijk van het luiitcnkanaal te Ommen, tusschen den 
stroomduikcr en de rivier de Vecht, benevens het maken van een 
steenen duiker iu dien kanaaldijk . Aanw. in de week aan de besteding 
voorafgaande, te 12 uren. 

 te 2'/j  uren. tloor het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: hot maken van een dam door de 

t te Staveren. Aanw. 17 Aug. g ƒ 5000. 
 te 5 uren. tloor  burg. en weth.: het verbouwen der 

iiiidervvijzerswonin g bij  de openbare school dier  gemeente op bet gehucht 
Sasput, met hijleveriii g der  materialen. Aanw. '17 Aug., te 5 uren. 

. te 10 uren, door  den architect . üeysbeok , in 
bet l : bet maken van eene tuinmanswoning te Berg-

. 

het ver- en aanbouwen 
Aanw. 25 Aug., te 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -
Zwaluwe, , Waspik, t en Waalwijk , voor het 
gedeelte Zwaluwe—Baardwijk van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen te 's-Bosch. 
Aanw. 20 en 22 Aug., te 11 uren, aanvangende te Waalwijk . g 
f 379,000. J * 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: 
der  openbare lagere school te Westerbroek 
2 uren. 

 te 12 uren, door het . parochiaal kerkbest. van 
den . Werenfridus, bij  C. : het vergrooten der  kerk met het 
bonwen van een nieuwen toren aan de kerk, aldaar. . bij  den 
architect G. te e Wz, te . Aanw. te 11 uren. 

 te lO'/ j  uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onder  proliel metselen en verbeteren 
van het gedeelte van den g van 's-Bosch naar  Tilburg , van 
kilmneterpaal 1.060 tot kilometerpaal 1.460. Aanw. 24 Aug. g 

 te 12 uren, door bet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene schutsluis in het 
Apeldoornsche kanaal, met bijbehoorende werkzaamheden, onder de 
gemeente , Aanw. 23 cn 25 Aug. g f 67.000. 

P 
VA N 

. 
 29 Juli : het bouwen van 48 

arbeiderswoningen te , onder  beheer 
van den architect A. van der  Steur  Jr. ; ingek. 
15 bilj. , als: 

P. Pi-ings, / 68,870 
S. B. Peijra, » 68,400 
B. .1. v. , » 67,620 
P. Brinkman Pz., » 66,834 
J. B. , » 65,784 
G. P. J. Beccari, » 65,225 

. A. Braakenburg, » 64,964 
S. Wi t Jbzn., » 64,000 
F. , » 62,987 
C. Alkemade, » 62,748 
J. Verkoren, » 61,747 
B. , » 61,450 
A. Brakel Jr., » 59,600 
Wed. A. s Jr., » 68,947 
J. Giebels en J. v. Servellen, » 58,400 

Gegund aan de Wed. A. s Jr., voor 
/ 68,947. 

 2 Aug.: het afbreken van eenige 
panden aan bet Achterom en de Spuistraat, 
aldaar, voor de 's-Gravenhaagsche Passage-
maatschappij, onder  beheer  van de architecten 
j . C. van Wyk en . Wesstra Jr. ; ingekomen 5 
bilj. , als: 
W. r  cn 

J. , te , / 1430.90 
A. Fresco, » Scheveningen, » 1276.90 
J. G. v. d. n 

cn cons., » ,  1205 
J. Brilleman, » Amsterdam, » 520 
J. v. Ginkcl en W. 

Oosterwijk, » , / 511 
gegund. 

 8 Aug.: het verrichten van 
eenige buitengewone vernieuwingen en herstel-
lingen aan de Nesserzijl en draaibrug over de 
Boorne, beiden nabij  Akkrum , behoorende tot de 
kanaalwerken in Friesland; ingek. 9 bilj. , als: 
J. P. Boonstra, te Akkrum , ƒ 1753 
A. . Gaasterland, » Wicwerd, » 1693.78 

. J. v. d. Schaaf, » Terhorne, » 1579 
. G. , » , » 1565 

E. W. de Jong, » Akkrum , » 1518 
. Bles, » Oudehaske, » 1378 

G. A. Veldstra, » Akkrum , » 1334 
J. A. v. d. Sluis, » Gorredijk , » 1320 
B. A. Bouma, » Akkrum , » 1320 

g » 1800 
 3 Aug.: het bouwen eener  burger-

school 2e klasse voor  meisjes in de Atjehstraat-
ingek. 13 bilj. , als: 
F. Vosveld, te , ƒ 48,100 

. Stieltjes, » idem » 47,985 
J. C. Bernard, » idem » 45,316 
T. P. de , » idem » 44,916 
Th. .1. . » idem » 44.000 
Gebr. e Vos, » idem » 43,900 
T. B. , » idem » 42,898 
J. Steffens &  Co., » idem » 42,397 
N. . Verhoef, » idem » 42,175 
W. , » idem » 40,957 
A. C. Paardekooper, » idem » 40,478 
W. T. , » , » 39.800 

. Tromp, , » 39.500 
 4 Aug.: het bouwen van eene 

school voor 48 leerlingen, met onderwijzers-
woning, onder  één dak; ingek. 7 bilj. , als: 
A. Bosels, te , / 9669 
W. Bloem, * idem » 9400 

 Smit, » , » 9275 
J. , » , » 9230 
A. . Verheij, » Nijmegen, » 9188 
A. v. Genderen, n , » 9099 
A. Speijers, » , s 8849 

t "bilje t van A. Speijers is, als onvolledig, 
terzijde gelegd. 

Vermoedelijk zal bet werk aan A. ran Genderen 
worden opgedragen. 

. 4 Aug.: lo. het onderhoud dei-
kunstwerken, de aarde- en rij s werken van tien 
polder Prins.Alexander, in 2 perc; 

le perc, kunstwerken: ingek. 5 bilj. , als: 
. , te Nieuwerkerk a/d , / 3349 

P. , » e a/d . » 3150 
A. v. d. Seijs, » idem » 3090 
.1. , » , » 2678 
C. Buijs, » e a/d , » 2345 
gegund. 

2e perc, aarde- en rijswerken; ingekomen 4 
bilj. , als: 
A. . Breijs, te , ƒ 2389 
W. . » Alblasserdam, » 2298 
W. , , » 2237 
F. Verzeijden, » idem » 2234 
gegund. 

 4 Aug.: het maken van een school-
gebouw voor 48 leerlingen, met overdekte speel-
plaats en 't noodige ameublement, benevens een 
onderwijzerswoning, onder  beheer van den 
architect G. Stel, te Assen: 

school woning massa 
G. Wieberdink, 

Oosterwolde, ƒ 6025 f 6300 ƒ 12,280 
N. v. Eek, Nijmegen. 4525 4705 8,920 

. S. Sauting, , 4500 4700 8,890 
P. Niesing, Assen, 5500 6000 8,570 

. . 4649 4886 8.535 
Smallenbroek en 

Jalving. Assen, 4400 4800 8,494 
E. .1. de , Noord-

wolde, 4031 4283 8,316 
A.T.deBoer,Oudeschoot,3700 4600 7,960 
E. .1. . Noordwolde. 4100 4200 7,700 

. Worst, . 4000 5000 7,222 
J. . de Vries, Oldeholt-

pade, 3400 4000 ,034 
G. J. de Boer, Blesse. 8520 3400 6,820 
.1. . idem 3398 3560 6,786 
Begrooting 3740 3857 7,597 

 4 Aug.: de stichting van eene 
bewaarschool op Oldegalileën en het maken en 
leveren van de noodige meubelen; ingek. 12 
bilj. , als: 
C. F. Schwaner, te , ƒ21,879 
Joh. Botten»,  idem » 18,900 
J Pijkstra , » Bergum, » 18,304 

. . v. d. Weide, » Wons,  17,983 
. J. , » Ureterp, » 17,818 

Joh. , » , » 17,777 
. Stellens, » idem » ,748 
. .1. Schotanus, » Boksurn, » 17,400 

J. .1. v. d. ,  Arum , » 17,269 
S. .1. Fokkens, » Britsum, » 16,960 

. Jansen en W. 
Altena, » , » 16,689 

P. , » idem » 16,112 
 , 4 Aug.: het verbouwen dor  school 

voor  openbaar  lager  onderwijs te Bergum (in 
Tietjerksteradeel); aannemer de laagste inschr. 
Ate'S. Visser, te Tietjerk , voor ƒ 3888. 

 6 Aug.: bet verbouwen van de 
openbare school te Amerongen, onder  beheer 
van den architect . . Smit, te ; ingek. 
 bilj. , als: 

.1. , te Amsterdam, / 9981 
W. , » Schalkwijk, » 9150 
E. .1. N. Steentjes,  Velp. » 9050 
C. , » Eist, » 8180 
J. Bosch, » idem » 7849 

. v. Wostrhenen, » Amerongen, » 7947 
J. de Wcijer , » Tiel, » 7312 

g » 8500 
 6 Aug: het bouwen eener  onder-

wijzerswoiiing, onder  beheer  van den architect 
A. Verlegh; ingek. 9 bilj. , als: 

. v. Eggelen, te Nieuwkuik, f 5985 
J. Schuilei-, , » 5096 
A. v. , » Tilburg , » 6133 
A. Snijders, » , » 4960 
W. G. Schoep,  Baardwijk , » 4631 
.1. v. , » idem » 4625 
J. v. d. , » Bezooien, » 4590 

. , » Breda,  4130 
N. v. Well, » Waalwijk , » 3894 

 6 Aug.: bet verbouwen vaneen 
buis voor den burgemeester van Baardwijk , 
onder  beheer van den architect A. Verlegh; 
ingek. 5 hilj. , als: 
J. Scholier, te , ƒ 4863 
A. Veltman, » , » 4529 
J. v. , » Baardwijk , » 3875 
.1. v. d. , » , » 3455 

. , » Breda, » 3300 
 6 Aug.: het bouwen van 2 vaste 

bruggen over bet kanaal naar de Afzanderij ; 
ingek. 6 bilj. ; als: 

. Jongenburger, te Waddinksvcen, ƒ 16.533 
T. , » 's-llage, » 16,859 
G. , » , » 15,277 
J. de llruijn , » 's-llage, » 14,975 
A. Stichter, » idem » 14.900 
.1. . de Swart, » idem » 13,945 

 6 Aug.: het houwen van een woon-
huis, schuur en hooiberg voor . J. Slijkhuis; 
ingek. 11 bilj. , waarvan dc hoogste inschr. was 
G. de Bruin , te Vaasson. voor ƒ 10,050 
minste inschr. . , te Terwolde, 

voor » 9,219 
aan wien het werk is gegund. 

g ƒ 9.130 
 6 Aug.: hot houwen eener  nieuwe 

los-en-laadplaats aan de Winschoter , 
onder beheer  van den architect . J. a 

; ingek. 7 bilj. , als: 
W. Timmer, te Finsterwold, ƒ 4050 
. Strating, » O.-Pekela, » 3700 

. 1. Bos, » Blijham, » 3554 

G. lleiken Gz. 
. , 
. , 

.1. , 
Begrooting 

te Winschoten, ƒ 3527 
» Groningen. » 3490 
 Winschoten,  3423 

n idem » 3289 
3216 

 6 Aug.: lo. het afbreken der be-
staande en het wederopbouwen eener  nieuwe 
openbare school te e ; ingekomen 17 
bilj. , als: 
Gebr. . te e , ƒ 3671 
.1. F. J. Baars, o Vleuten, » 8648 
G. Balvert, » e , » 3648 
G. Beemer, » Utrecht, » 3600 

. Willems,  idem » 3410 
. , » e , » 3368 

A. . v. d. , » Veldhuizen, u 3333 
G. v. d. , » , » 3290 
C. v. d. Pol, » , » 3260 
C. Veldwis, » idem » 3248 

. Pel. » , » 8248 
A. C Willemse, *  Vreeswijk, » 3221 
A. v. Soest, . » 3220 
A. J. v. , » Utrecht, » 2930 
.1. Friedeman, » Jutfaas. » 2890 
A. .1. v. , , u 2798 
Joh. Bouwman Jz., » Uselstein, » 2748 

2o. het aanbrengen van eenige veranderingen 
san de openbare school te Vleuten; ingek. 6 
bilj. . als: 
G Beemer, te Utrecht, f 939 
G. Balvert, » c , » 725 
 F. J. Baars, » Vleuten, » 718.24 

C. Veldwis, » , » 642 
A. v. Soest, , » 649 
C. Trompert , » Vleuten, » 551 
beide werken gegund. 

, 6 Aug.: het houwen van eene school 
te Odoorn; ingek. 6 bilj. , als: 
P. , te Stadskanaal, ƒ 7863 

. Neisingh, » Assen, » 7450 
 &  A. Pranger, » Stadskanaal, » 7443 

P. v. d. Berg, » Stadsmnsselkanaal, » 7350 
E. ,  idem » 7225 

. Jalving & . 
Smallenbroek, » Assen, » 6992 

gegund. 
g ƒ 7395 

 6 Aug.: de levering van 50,000 . 
Wostfaalsche vlamkolen, ten dienste van het 
stoomgemaal van den polder ; ingek. 4 
bilj. , als: 
G. Terwee, te Zwartsluis, ƒ 7.80 
G. Berghuis, » Amsterdam, » 7.80 
J. Wolters, » Zwolle, » 6.98 
G. J. v. d. , » idem » 6.90 
per 1000 . 

 6 Aug.: lo. het maken der  fundee-
rin g voor  'tmonument van s ontzet; 
ingek. 9 bilj. , als: 
C. v. , te , ƒ 3995 
C. Alkemade, » Noordwijk , » 8286 

. lliisselbac.il, , » 3250 
.1. , » idem » 3228 
Wed. C. v. Venetië &  Zn., » idem » 2964 
A. P. Planjer, » idem » 2953 
G. Splinter, » idem » 2945 
.1. . Planjer, » idem » 2852 
S. v. , » idem » 2899 
gegund. 

2o. het leveren van eenige kachels met pijpen, 
rnveloppes enz. (2 perc): 

le perc. 2e perc. 
Joh. , , ƒ 275.80 ƒ 310 

. l &  Zn., idem 219.— 259 
gegund. 

So. de rioleering van het vervolg der  Bintien-
vestgraebt tot de : 
S. v. , , hoogste inschr. ƒ 4890 
P. , idem laagste » » 3330 
gegund. 

4n. de levering van meubel air in de school 
2e klasse voor  jongens op het Pieterskerkhof: 
C. Carlier , , hoogste insch. ƒ 1425 
P. Christiaanse &  N. A. Zekveld, 

laagste inschr. » 945 
 6 Aug.: het 8c perceel van de 

bedijking langs de , ter  lengte van 303 
; ingekomen 6 bilj. , als: 

.1. Wijnholt , te , ƒ 3548 
 Pap » Brunepe, » 8489 

W. v. d. Belt. » Grafhorst, » 3287 
.1. . » idem » 3261 

. de Vries, » idem » 3253 
W. v. Bruggen, » Brunnepe, » 8242 

 6 Aug.: het bestorten van de 
e hoofden aan den Oudenlioornschcn 

zeedijk; minste inschr. was A. . , te 
. voor ƒ 1490. 

 6 Aug.: het bouwen van een 
gymnastieklokaal bij  school C in de ; 
minste inschr. was C. , te Vlissingen, 
voor ƒ 6500. 
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 6 Aug.: het maken van eene nieuwe 
plaatijzeren bedekking op de kap der  stokerij 
van de gasfabriek, aldaar: minste insehr. waren 
E. Beekman &  J. . A. Wcsseling, te , 
voor  / 7999.90. 

 6 Aug.: het bouwen van eene 
villa , onder  beheer  van den architect . J. . 
Ovink : ingek. 6 bilj. , als: 
Th . Bleumor, te , f 10,990 
F. P. , » m » 10,680 

. J. Vinkenborg, > , > 10,480 

. , » idem  9,449 
T. Siebelink, » idem v 9,284 
A. Sikkens, > idem » 8.977 

l lc i n . 6 Aug.: het maken van eene loods 
tot bergplaats van voertuigen, aldaar, voor  dc 
genie; aangenomen door  F. li . Oeers, te , 
voor  ƒ 1111.11. 

,  Aug.: het bouwen van woningen 
voor  gehuwde militaire n en van waschlokalen 
voor  waschhazen te ; ingekomen 11 
bilj. , als: 
J. 'C. Fahrenhorst, te , ƒ 17,200 
W. E. , s idem » 16.993 
A. v. dc Wetering, » idem » 16,993 
G. J. Brugghik, » idem » 16,930 
J. de Groot, » idem » 16.900 

. Schut, » idem » 16.894 

. i ii,-j  ml, Gz, > idem » 15.799 
W. Fransen, (van onw.) » idem » 15.750 
11. Snel, » idem  16.785 

. v. k , » idem » 15,720 
J. S. v. d. Werf, » idem » 15.626 

g » 17,300 
. 7 Aug.: het vergrooten van school 

F. in de ; ingek. 8 bilj , als 
G. J. , 

. J. Pasman. 
. , 
. W. , 
. Ezerman, 

Gebr. , 
. . , 

gegund. 
g 

 8 Aug 

b' Zutfen, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 7865 
 7696 

» 7692 
» 7670 
» 7613 
 7541 

> 7635 

ƒ 7670 
het bouwen eener  be-

waai-school met bovenwoningen aan de Eei-ste-
Schielaan; ingek. 11 bilj , als: 
P. G. , te , ƒ40,411 
J. C. , » idem » 40.064 

. s Jr , » , » 39,487 
W. . , » , » 39,448 
.1. Frinthamer , » Schiedam, » 39,447 
A. n en J. 

Soetermcer  Jr. , » , » 38,600 
W. G. (I. , » idem » 38.230 
J. A. N. , » , . 36.490 
A. v. d. Spiegel, » , » 36.400 
Wed. G. Camesi &  Co, » idem » 36,151 
C. . ,  idem » 35,264 
gegund. 

 8 Aug.: het verrichten van eenige 
werken tot normaliseering van de Waal onder 
Echtcld, d eu , tusschen de 
kilorneter-i'aaien 43 en 46 der  herziene rivier -
kaart ; ingek. 10 bilj , als 

B. , te Zandpoort, ƒ 3180 
J. Giebels, » , » 3170 
J. v. d. Jagt, » , » 2932.44 
W. A. Philippo, » idem » 2900 
C. van . » , » 2799 
A. Guldemond, » , » 2785 
P. P. , » idem » 2767 
F. Goozen, » idem » 2754 

, 8 Aug.: het bouwen van een 
post-en-telcgraafkantoor; ingek. 12 bilj. , als: 
P. Bennebroek, te , ƒ 18,888 
F. , » Bennehoek, » 15.854 
J. , » , » 15.500 
A. Biemond, » , » 15,500 

. , .. , » 15,290 
S B. l'ijra , » , » 15,000 
J. Giebels, » idem n 14,895 

. , » ,  13.700 
A. Platteel, » , » 13,666 
P. , » Zandpoort, » 13,320 
A. Guldemond, » , » 13.298 
W. J. v. Nooit, » , » 12,680 

, 9 Aug.: het bouwen van een 
bocrenbehuizing in den nieuwen -
polder. gemeente Oldehove; ingek. 19 hilj. . tot 
de sommen van: ƒ16.500, ƒ16,400, f 16.200, 
ƒ15,068, ƒ14,1164, ƒ14.876, ƒ14,700. f 14,672, 
ƒ14.537. ƒ14,468, ƒ14.400, ƒ14,370, ƒ 14,300 
ƒ14.280. /'14.280, f 14,190, ƒ 14,178. ƒ 14,162, 
ƒ 13,944. dit laagste ingeschreven door  A. A 
l'cnhiga. aannemer te Grootegust, aan wien het 
werk is gegund. 

 9 Aug.: lo. hot maken van 2 
batterijen, één op den Noorddijk cn één op den 
Penschonlijk; ingek. 6 bilj. , als: 
J. Smit , te Slikkerveer, ƒ 98.000 

, » ! 90,796 
. . Vecnenbos, » Brielle,  89.777 
- , ,, Sliedrecht, » 88 840 
 W Bijl , » , » 88.400 

B. Voordend;lg. » . » 87,743 
2o. hot maken van cementbeddingen te -

voetslóls; ingek. 6 bilj. , als: 
. A. Taverne, te , ƒ 21,300 

.1. Smit , ,, Slikkerveer, » 20,380 
 W. Bijl , » , » 20,250 
. . Veenenbos, » Brielle, » 10.994 

W. v. , ,. , » 19.877 
B. Voordendag, » , » 19,738 

Schiedam, 9 Aug.: dc levering van 6 ijzeren 
scheepsboeien, elk wegende ongeveer  1150 , 
en 6 schroofankers met kettingen: j 
P. Boele. , 6 boeien, f 1995 
Van Seine Sc Co, Schiedam. 6 boeien. » 3220 

j e , , 
6 boeien, ƒ 2240, 6 ankers en ket-

2510 

. A. v. , te Sliedrecht, t 109,800 

. A. v. d. Bergli, » Pannerden, » 103,500 

. v. Anrooij  Jz, » Nieuwaal, » 102,968 
F. E. Terwindt , « Pannerden, » 102,900 
A. G. , » , » 101,300 
G. Straatman, » , » 101.180 
J. . v. , » , » 100,500 

. Wijngaarden Uz.,» Sliedrecht, » 99.900 
J. lullen, u Grave, , 99.500 
W. P. de Vries, » , » 90,616 

 8 Aug.: het vergreoten van de 
gemeentelijke gasfabriek; ingek. 6 bilj. , als 

tingen. 
Burgerhout &  Zn , . 6 boeien 

en ankers met kettingen, »
Van n en , -

dam, 6 boeien met ankei-s en ket-
 tingen, „
dezoltilen,6 boeien/'3661.48, 6 ankers, » 2429
Erven .  v. d. Brink , lirm a Weijn-

tjes Sc Co., Amsterdam, 6 ankei-s, » 3750.90 
J. Vermaas Sc Co, , 6 

ankers. „
Evrar d Van l cn e , 

, 6 boeien en 6 ankers, » 5665 
Gegund: aan P. Boele 6 boeien, voor  ƒ 1995; 

aan Van n & s 6 schroefanker: 
met kettingen, voor  ƒ 2429

 Aug.: hot glas-, verf- en be-
hangerswork, op de halten Woudenberg er 
Venendaal cn liet station , voor  den 
lanneuier  J. . Vos Sr.; ingek. 8 bilj , als: 

F. . Feenstra, 
. , 
. Vos, 

J. Jorritsma, 
F. S. Ypma, 
J. S. Oosterbaan, 
gegund. 

 8 Aug, 

te Bolsward, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

J. dc , 
, G. v. , 

ƒ 16901.1. Sterk, 
» 1590 J. Gousscn, 

1573 ( P. de w 
1408 
1387 
1320 

het bouwen van een school 
en onderwijzerswoning, in het , 
onder  Nijega, onder  beheer  van den architect 

. J. van der ; ingek. 7 bilj , als: 
A. v. , te Staveren, ƒ 14,300 
Johs. Const, > Bakhuizen, » 12,964 
T. , » , » 12,954 

. v. d. Wal,  VVorkum , » 12,850 
P. Spijksma, » Parraga, » 12,583 
G. de Boer, » Balk, » 11,637 

. v. d. , » , » 11,450 
gegund. 

, 8 Aug.: het bouwen vau eene 
bewaarschool: ingek. 11 bilj , als: 
S. B. Pyra, te , ƒ 8876 

. Gesiuan, 1 Aarlanderveeii, » 3460 
, » Bennebroek, > 3364 

3495 
3460 
3100 
3090 
2977 
2S24 
2798 

te Venendaal, 
» Schei|ienzeel. 
» Bodegraven, 

 Wageningen, 
» Arnhem, 

G. . » , 
r  Sc Bakker, » Amsterdam, 

F. de Fries, » » 2500 
1%'Umegen, 10 Aug.: lo. Bestek  28, het 

bouwen van een steenen gewelfde brug over  de 
nieuwe uitgang nabij  dc Belvedère: ingek. 3 
hilj. . als: 
N. v. Ek, tc Nijmegen, ƒ 3984 
A. 1 h. üpsomer, » idem » 3650 

. VV. v. il Waarden, » idem » 3567 
gegund. 

2o. Bestek  29, het verbouwen van een 
pulsometerhuis en de aanbouw van een ketelhuis 
met bergplaats; ingek. 4 hilj , als: 

. W. v. d. Waarden, te Nijmegen, 
C. F. Eykelen, >, idem 
N. v. Ek, » idem 

. . , » idem 
gegund. 

1 3455 
» 3300 
» 3253 
» 2637 

E
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 te 11 uren, in o e : het af bouwen van 10 
in-aanbouw-zijnde woonhuizen aan de . 

 te 12 uren, door  den architect J. G. , voor  F. . 
n : het afbreken en wederopbouwen van een pakhuis tegen 

den oliemolen, nabij  dc Oostveenschebrug. 
 te 12 uren, ter  secretarial het maken eener  beheide 

fundeering vonr  het leggen van eene tweede blusleiding, van den 
watertoren af naar  de stad, met bijbehoórende werken. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten 
der  bestaande gemeenteschool, aldaar. . bij  den architect J.

, te Goes. Aanw. te 10 uren. 
 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 

gebouw Tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van verschillende bc-
noodigdheden, in 59 perceelen. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het maken van een 
afsluitingshek op gemetselde borstwering langs een terrein, grenzende 
aan de geprojecteerde straat achter  het paleis aan den , 
aldaar; 2o. het leveren en stellen van eenige meubelen ten dienste der 
school voor  minvermogenden aan den Noordwal. aldaar. 

 te 6 uren. door  den architect . W. Veth, in het te 
verbouwen pand: de gedeeltelijke verbouwing van een ter  vei houwing 
geschikt winkelhuis, aan de Voorstraat, C 1343. 

 (Overflakkee), te 11 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen van eene school met onderwijzerswoning in dc buurtschap de 
Zuidzijde. . bij  den architect P. J. , te Utrecht. Aanw. 
21 Aug., te 9 uren. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen: de levering van 3500 . linnen tot brandzeilen. 

 tc 12 uren, ten raadhuize aan den Ainstcldijk : lo. 
het verbouwen der  school en onderwijzerswoning aan de Nesserzwa-
luwenbuurt ; 2o. het verhouwen der  school aan den Amsteldijk en het 
opbouwen van 4 lokalen. . aan het bureau der  gemeentewerken, 
Overtoom 263, Nieuwcramstcl. ) 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aan het Centraalbureau: Bestek nu.385,bet leveren,leggen 
en verleggen van ijzeren buizen tusschen het stationscmplacemcnt 
Bokstel eir  wabhtpost no. 89. ten behoeve van den spoorweg -
Breda. . aan het centraalbureau en bij  den seetieingenieur  F. Sassen, 
te 's-Bosch. 

 tc 2 uren, door  huig. en weth.: het inaken van eea 
keiweg van s naar . . bij  den burgemeester, 
te Sluis. 

 door  de directie van de Noordwillomskanaal-maat-
schappij: liet bouwen van ccn woonhuis bij  Groningen aan het N.-W.-
kanaal, bij  de Singelbrug, aldaar. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: lo. 
net verruimen van de vaargeul der  rivier  de Noord beneden het Nieuwe 
Veer, tusschen de kilometerraaion 124 en 126, onder  de gemeenten 

k cn Alblasscrdam. g ƒ 20,500; 2o. het verrichten van 
graaf- cn baggcrwerk tot verruimin g van de e , langs den 
rechteroever  dier  rivier , onder  de gemeente 's-Gravendeel. g 
ƒ 23 000. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: het naar  aanwijzing uitbaggeren van het marinedok. -
besteding.) 

 tc 11 uren, door  dc directie der  marine: de werk-
zaamheden cn leveranties van een gebouw voor  den torpododienst. Aanw. 
20 en 21 Aug, te 10 uren. 

 te 12 uren, door  het best van het waterschap der r 
de , op het raadhuis: het verbeteren van de rivier  de Essche-
stroom tusschen de uitmonding cn Each. . bij  den ingenieur  te 
Stratum. Aanw. 16 Aug., te 10 uren. Biljetten inzenden vóór of op 
21 Aug. aan liet best. van bet waterschap te Bokstel. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- cn con-
structiemagazijnen: de levering van 500,000 scherpe patronen no. 10, 
tot kaïnerschietcilinders. 

 , te 12 uren, door  het best. der  bannc Spanbroek, ui 
het raadhuis: het met grint bcharden van den zomerdijk onder  Span-
broek, voorzoover  die niet door  bestrating is behard. Aanw. 20 Aug., 
te 11 uren, aanvangende aan de Toevlucht 

 te 1 uur, door  burg. cn weth.: het bouwen van 
een naardcnslachthuis op het terrein van het Openbaar  slachthuis. . 
aan liet Timmerhuis. 

G r o i i l n g r n , 'savonds  uren, door  P. van der  Tuuk. bij  A. Boek-
mcijer : het afbreken eener  behuizing in den Carolieweg, cn bet weder-
opbouwen van een pakhuis met bovenwoning, met bijlevering der 
bouwstollen enz. . bij  den architect N. W. . Aanw. 20 Aug., tc 
11 uren. Biljetten inzenden vóór 0 uren. 

 het bouwen van een pand, ingericht tot werkplaatsen 
en bovenwoningen, op een terrein aan de , Noordereiland, 
aldaar. . bij  den architect W. Stok. 

l . l iker k in het logement van G. Belkmeer: het bouwen eener 
kleine stelphuizing. Aanw. 20 Aug. 

 te 12 uren, door . van Amstel Jr. : het maken van eene 

melkinrichting , gedeeltelijk ingericht tot woonhuis, op een terrein aan 
den  achter  het café e , aldiuir . . bij  den 
architect G. . . Aanw. 20 Aug., te 10 uren. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
striictieinagazijiien: de levering van brandbluschgereedscliappen, ten 
behoeve van den dienst der  genie in . 

, tc 6 uren, door  den architect . Veldhuis (te 
, namens A. a Sr, bij . de Vries: bet bouwen van 

eene nieuwe boerenplaats te Okswerd onder  Noordhorn. Aanw. te 
2',, uren. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: hot inaken van een gebouwtje 
voor  eene registreerendc peilschaal op den hinnenberm van den zeedijk 
te Westkapellc. g ƒ 976. 

 (Zeel.), te 11 uren, door  het best. der  waterkeering van den 
calamiteusen Willom-Annupolder , in het gemeentehuis: het herstel, de 
vernieuwing eu het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
rijs - en steenglooiingwerken aan de waterkeering van dien polder. Aanw. 
20 Aug.. te 3 uren, samenkomst bij  den waterbouwkundig-ambtenaar, 
te Biezelinge. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: lo. het vervangen van 4 houten door  ijzeren 
draaibruggen over  het Apeldoornsehc kanaal. Aanw. 16 en 18 Aug. 

g ƒ 21.700; 2o. het vernieuwen van de brug over  dc NetteT-
horsterlaak. bij . in den n weg . 

g ƒ 3285. ) 
 te 12 uren. door  het prov. best.: het verhoogen van den 

oostelijken kanaaldijk van het hiiitenkanaal te Ommen, tusschen den 
stroomduiker  en de rivier  de Vecht, henevens het maken van een 
steenen duiker  in dien kanaaldijk . Aanw. in de weck aan de besteding 
voorafgaande, te 12 uren. 

 te 1 uur, door  het ministerie van watent enz.: lo. het 
herstellen en verbeteren van n in de afdeeling Am-
sterdam. g ƒ 1480 ; 2o. het herstellen en verbeteren van -
telegraallijnen in de afdeeling Arnhem. g f 1260. 

 te 2'/j  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best: bet maken van een dam door  de 
Ulokhuisgracht tc Staveren. g ƒ 5000. 

, te 5 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der 
onderwijzerswoning bij  de openbare school dier  gemeente op het gehucht 
Sasput, met bijlevering der  materialen. 

 's avonds 8 uren, door  de architecten . Sc . , 
bij . Veening: lo. het afbreken van eene schuur  en het bouwen van 
pakhuizen met bovenwoning aan het Schuitendiep, Walstraat en 

. aldaar; 2o. het doen van eenige vertimmeringen aan de 
behuizing, B 102, aan het Singel, aldaar. Aanw. 20 Aug., te 11 uren, 
te beginnen aan het Schuitendiep. 

 door . C. J. Tutein Nollbcuius: lo. bet aanvullen van 
de kolk binnen den zomerdam even boven dc steenfabriek op deStads-
waarden; 2o. bet rioleeren cn egalisecren van 2 perceelen. kadastraal 
bekend no. 8 en 9, sectio E, gent, Arnhem, bezuiden genoemde steen-
fabriek. Aanw. 21 Aug, te 11 uren. 

 tc 10 uren. door  den architect . Geysbeek , in 
het l : het maken van eene tuinmanswoning te Berg-

. 
, te 10 uren, in de : het liouwen van 10 woningen 

voor  gehuwde militairen , benevens van eene waschnlaats met 2 woningen 
voor  waschhazen. op het kazerneterrein aan de n bij . 

l op het bureau der  genie, aan dc . g / 40,600. 
 te 1 uur, door  burg. cn weth.: het inaken van ge-

houwen en inrichtingen en het aanleggen van een terrein ten dienste 
der  geinecntereiniging. Aanw. 20 Aug., tc 101,, uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het vernieuwen cn 
herstellen vau sehoeiingen en kaaimuren, werftrajipe n enz. en het aan-
brengen van keerpalen hij  bruggen; 2o. bet maken, leveren cn stellen 
van ameublement voor  de school le soort aan den . 

 te l ' / , uren, door  de e -
maatschappij, in bet : Bestek no. 316. het maken /an 
een ijzeren wegbrug over  den Noordhollaiidsehen Staatsspoorweg en 
liet goislerenstation aan de Nieuwe Vaart, tegenover  de Czaar-Peter-
straat, tc Amsterdam g /'  12.500. 

 te 5 uren, door  burg. en weth.: de levering van 1970 
dubbele . baggerturl'. 

t l rei li l . te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 388, het maken van eene 
brug niet 130 openingen, elk wijd 4.78 , over  de , in 
den spoorweg 's-lkisch—Nijmegen, met bijbehoorendc werken. . aan 
het centraalbureau en bij  den seetieingenieur  J. . . Waldorp, te 
Nijmegen; 2o. het leveren van ijzeren halken, dwarsliggers met ver-
hindhigsdeolen, hoekijzer  en plaatijzer. 

 afd. . te 10 uren. hij  .1. de Bruin , bij  de brug over  de 
t van den polder  Prins-Alexander: het inaken van eene kupitil e 

houwmanswoning met hooiberg enz... iu den polder  Prins-Aloxander, op 
kavel 2 afdeeling . t vóór den winter  onder  dak zijn eu met 
'taanst. voorjaar  worden opgeleverd.) . hij . P. . , te 

e a/d. Usel. Aanw. 25 en 27 Aug., te 11 uren. 
, te ' j  uren, door  burg. en weth.: het veranderen 
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van liet schoollokaal, met bijlcveiïng van schoohneulielen, en reparatie 
van de onderwijzerswoning. . bij  den architect A. Vermaes , te 
Sliedrecht. Aanw. 22 Aug., te 11'/, uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -
Zwaluwe, , Waspik. t en Waalwijk , voor  het 
gedeelte Zwaluwe—Baardwijk van den spoorweg Zwaluwe—'s-Bosch. 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen te 's-Bosch. 
Aanw. 20 en 22 Aug., te 11 uren, aanvangende te Waalwijk . g 
f 379,000. J 6 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het inaken van een 
gebouw voor  kantoren, berg- en werkplaatsen en bovenwoningen, ten 
dienste der  drinkwaterleiding , aan het t Z. Z., naast het 
Stadstimmcrliuis. . aan het Timmerhuis. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het dempen van slootcn, 
door het terrein, gelegen tusschen het e in de Van-

t en het leggen van riolen door  die demping. Aanw. 27 
Aug., te 10 oren. 

 te 3 uren. door  burg. en weth.: bet ver-en aanbouwen 
der  openbare lagere school te Westerbroek. Aanw. 25 Aug., te 
2 uren. 

 te 12 aren, door  het . parochiaal kerkbest van 
den . Werenfridus, bij  C. : het vergrooten der  kerk met het 
bonwen van een nieuwen toren aan de kerk, aldaar. . bij  den 
architect G. te e Wz, te . Aanw. te 11 uren. 

Utrecht , te 2 uren. aan het bureau van de Nederlandsche Tram-
weguiautschapppij: het vernieuwen van de ijzeren draaibrug over de 
Compagnonsvaart te Gorredijk . Aanw. 21 Aug., te 11 uren. 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het onder  profiel metselen en verbeteren 
van het gedeelte van den g van 's-Bosch naar  Tilburg , van 
kilometerpaal 1.050 tot kilometerpaal 1.400. Aanw. 24 Aujr . " 
ƒ 6900. b * 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het bouwen van eene schutsluis iu het 
Apeliloornsche kanaal, niet bijbehoorende werkzaamheden, onder de 
gemeente lieerde. Aanw. 23 eu 25 Aug. g f 67.000. 

 te 1 uur, door  de naamloozc vennootschap , 
in de e : het bouwen van een pakhuis op de , 
te Amsterdam. . bij  de ingenieurs-architecten W. van n 
Campagne &  E. Confeld von Eelhert, e , aldaar. Aanw. 27 
en 28 Aug., te 11 uren. 

 te 1 uur, bij  den secretiris-ontvanger  E. . Wortman 
van de calamiteuse polders , s en Eendracht: 
het verrichten van werken tot verdediging van den vóóiuercr  van den 

. Aanw. 25 eu 28 Aug., resp. te 1 en te 4 uren, in het 
directiegebouw van den . 

 tc 12 uren, door  het gemeentebest.. bij  den logementhouder 
J. Boeve: lo. de verbouwing van de school te e tot een raadhuis; 
2o. de bouw van een braiidspuitliuisj e in het dorp . . bij  den 
architect e Groot, te A|ieldoorn. 

 te 12 uren, door  kerkvoogden der . gemeente, bij  .1. 
Boeve: eenige vertimmering in het kerkgebouw. Aanw. 31 Aug. cn 1 
Sept.. door  den opzichter e , aldaar. 

 te l uur, door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in 39 perceelen. 

 te 11 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk in 
de e Vaart, in Noordhollaiid, bel rende tot de werken van de 
vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk. . bij  den hoofdingenieur, 
te . Aanw. 30 Aug. g J 950. 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van Vilvoordsche 
steenglooiing tegen den zuidwestelijke!! oever  der  haven te , 
inl . bij  den hoofdingenieur te 's-Bosch, hij  den ingenieur e Jong van 
Beek en , te Breda en bij  den opzichter  Fischer, tc . 
Aanw. 1 Sept. g ƒ 4020. 

, te 10 uren. door  het ministerie van watei-st. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener  steenen schutsluis, 
ter  vervanging van de bestaande schutsluis no. 1 van het zijkanaal naar 
dc s in . . bij  den hoofdingenieur en den ingenieur 
Bekaai-, beiden tc . Aanw. 3 Sept. g j 29.000. 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: eenige ver-
bouwing van de nponbure school eu reparatie der  onderwijzerswoning. 

. bij  den gcinoentivipzichter  A. Flipte, te Weesp. 

's-llage. te 11 uren. door  liet ministerie van watei-staat enz.: 
het verrichten van werken tot voorziening van den rechteroever  dei-

s in de gemeente , tusschen de kiloineteriaaien 18 en 19. 
. bij  den hoofdingenieur  Van , te , bij  den ingenieur 

Van , te Vucht en hij  den opzichter  Willems, te . Aanw 
5 Sept. g ƒ 17,300. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de aan-
leg van eene kade met grintweg door  den n overlaat ge-
naamd het , onder  de gemeente , tussihen de kilometer-
raaien 68 en 69 der  herziene rivierkaa't . Aanw. 5 Sent g 

ƒ 22,960. 1 8 

( i i r n j i i n i door  deu architect F. Brouwer, namens kerkvoogden der 
. g i ie te n en : eenige herstellingen aan den 

r  toren Aanw. 23 Aug., te 3 uren. 

P 

. 
 10 Aug.: lo. liet herstellen van 

buitengewone storm- en winterschade aan den 
n weg 2e klasse no. 4, van 's-Bosch 

naar de , in de richtin g naar  Utrecht; 
minste inschr. was A. , te Nederhemert, 
voor ƒ 1690. 

2o. het herstellen van buitengewone storm-
en winterschade aan de werken liehoorende tot 
het kanaal de ; minste inschr. was . 

* te , voor ƒ 5647. 
3o. het herstellen van buitengewone storm-

en winterschade aan de , behoorende 
tot de Zuidwillemsvaart, in Xoordbrabant; 
minste inschr. waren . A. Grubbon, te Blerik 
en Q. , te Tegelen, voor ƒ 6500. 

4o. het voortzetten der  verbetering van het 
kanaal de , in Xoordbrabant; minste 
inschr. was C. de Groot, te , voor 
ƒ 12.903. 

 10 Aug.: het gedeeltelijk vernieuwen 
van het leiendak met bijkomende werken aan 
de . kerk. aldaar, met de levering der  leien 
en verdere materialen, onder  beheer  van den 
architect YV. van n Campagne, te Zalt-
bomrnel: ingek. 5 hilj. , als: 
J. . , te Tiel. ƒ 675 

. J. Beuning, » Zaltbommel, o 050 
G. . . » Wageningen, » 650 
J. Quast, » , » 524 
E. . Verteeg, , » 523 

Voorloopig gegund aan . . Versteeg. 
 11 Aug.: lo. het maken van cene 

dubbele wacliterswoning met bergplaatsen, ter 
plaatse van de afgebrande woning aan de noord-
zijde der  haan, kilometerpaal 96.328, nabij  de 
brug over  den l te Westervoort; minste 
inschr. was . A. van de Sandt, te Arnhem, 
voor  J 3176. 

2o. het maken van een oprit langs de Pon-
tanusstraat, tusschen de Wagenaar- en de 
Vaii-Swindenstraat, te Amsterdam; minste inschr. 
was W. A. G. Jansen, te Utrecht, voor ƒ 4870. 

 11 Aug.: het houwen oei,ei-
se hooi, onder  beheer van den architect B. 

. te Steenwijk: ingek. 14 bilj. , als: 
. v. d. Sluis. te Zwollerkorspel, f 15,960 

T. . Noorman, » Zwolle. » 15.873 
. Timmer. » , » 15,290 
. Worst, » idem » 14-744 

G. J. Aberson, » Steenwijk, » 13,555 
W. Voerman. » idem » 13,488 
G. . de . >» Blesse. » 13.43G 

. Briiinties , » , l 13.295 
G. .1. de » Peperiga. » 13.200 
J. de Boer  Sc Zonen,» Steenwijk, » 13,120 
E. Groenink. » idem » 13.091 
J. E. , » Noordwolde, f 12.400 
J. Bouwina. » , » 12.378 
J. . de Vries, i Oldeholtpado, » 11,698 
gegund. 
Begrooting f 13,200 

 , 13 Aug.: eene vertimmering aan 
eene b<ierenhiiizing, bewoond door  .1. S. Postina, 
te Eksmorra, voor  hetSt.-Antotiiegasthuis; ingek. 
16 bilj. , als: 
G. 0. Visser, te Vist, ƒ 2418 
E. . Algra, » Eksmorra, » 2050 

. Schuitemaker, » Peins, » 1869 
11. Stuir. » Workum , » 1799 

. Vos, >) Bols ward, » 1775 
S. ll . lïuinia . » Schaard, » 174'.' 

. . v. d. Weide, » Wons. » 1738 
. , » . » 1722 

Jc. Oosterhaan, » Bols ward, » 1685 
A. Th. Boomsma, n Oosterlittens, » 1685 

. . Bosehma, » Witmarsuin ,  1596 
A. Spijksma, » Parrega. » 1573 
F. , » Bolsward. » 1548 

. Algra. » Eksmorra, » 1510 
J. J. v. d. , » Arum , » 1523 
P. . Jongema, » Oostorond, » 1380 
gegund. 

 13 Aug.: de levering van velschil-
lende benoodigdheden voor  de Staatssiioorwegen 
op Java, in 22 perceelen; minste inschr. waren: 

perc. 1, u voor  sjmorliggers, . 
J. n de Jongh, Amsterdam, voor / 21132.70. 

perc. 2, benoodigdheden voor  werkplaatsen en 
hang- en sluitwerk, . S. . , te Amster-
dam, ƒ 732.90. 

perc. 3, nagels, schroeven en splitpotmen. . 
J. n de Jongh, Amsterdam. TOOT ƒ 1108.00. 

|»erc. 4, ijzer, A. Nolet, , voor 
f 4223.50. 

perc. 5, koper, . . Enthoven Sc Co., . 
voor  6351.35. 

perc. 6, gegalvaniseerd ijzeren platen enz., 
z &  Co., , ƒ 500.50. 

perc. 7, verfwaren, lloogeweg &  Van Zameien, 
Amsterdam, voor ƒ 3058. 

pei*c. 8, loodmenie  loodwit. Gebrs. Abrahams, 
,  / 1208.39. 

perc. 9. zinkwit . C. F. Fleumer. Amsterdam, 
 ƒ 875.90. 

perc. 10, terpentijn , dezelfde, ƒ 565.50. 
 11. gekookte lijnolie , G. . , 

 ƒ 2156.35. 
perc. 12, ongekookte lijnolie , dezelfde,

ƒ 2072.85. 
 13. groene zeep, g Sc Van 

Zameren, Amsterdam, voor  /'  604.98. 
perc. 14, rundervet, e Boer en Van der 

Schoft, Amsterdam, voor ƒ 3480. 
 perc. 15, glas, J. J. B. J. Bouw, , 

; voor ƒ 478.60. 
perc. 16, waalklinkers, P. J. , 

 Arnhem, voor ƒ 688.80. 
perc. 17, spoorwegkaart jes, Wed. S. Benedictus, 

, voor ƒ 1097.20. 
; perc. 18, hennepslang, Crans Sc Co., . 
1 voor ƒ 1554.50. 

perc. 19, hennep, Üouke &  Ce.. , 
j voor ƒ 1080. 

perc. 20. saaiet, P. Clos & , 
, voor ƒ 312.50. 

| perc. 21, borstelwerk, F. . de Jong. Amster-
: dam, voor ƒ 384.86. 
; perc. 22. poetsdoeken, J. . . Smits Sc Co.. 
Amsterdam. TOOT f 640. 

 13 Aug.: lo. het aanleggen eener 
straat van het Noordeinde naar  de Oranjestraat; 
ingek. 8 bilj. , als: 
W. , te 's-llage, j 13.450 
J, C. Bernard, » idem » 12,772 
W. F. , i . » 12.700 
Th. J. , » , « 11.452 
P. , » idem » 10,590 

. Jon gen burger, » Waddinksvoen, » 10,580 
G. , i ,  10,020 

j J. de Bruijn . » , «. 9,465 
 2o. het vergrooten der  sj»eelplaats bij  de 
school in de Tullinghstraat enz.: ingekomen 8 
 bilj. , als: 

! .1. ('. . te *s-lhige, ƒ 1263 
i Th. J. , » idem » 1250 

W. , » idem  1159 
1 J C. Bernard. » idem » 1145 

W. F. . » , » 1100 
. Jongen burger, » Waddinksveen, » 990 

G. , » , » 960 
,f. de Bruijn . » , » 921 

 13 Aug.: Bestek  39, liet 
maken van  gebouw voor 2 openbare 
lagere scholen le klasse, op een terrein beoosten 
de Veemarkt: ingek. 9 hilj. , als: 

C . . ƒ 108.000 
. . , » 107.681 

W. . , » 107,387 
. C. , » 105,000 

B.  Buuren,  103.936 
Peetors en ,  102.990 
G. Vorweij . n 102,463 
J. ' » 97.968 
P. J. , i 97.630 

2o, Bestek  41, het houwen van een schut-
sluis in de r trekvaart ; ingek. 11 
bilj. . als: 

W. . / 31.000 
. .  29.000 

O. J. s Jr..  28.900 
o Zwaan en , » 27,4̂ 7 
. .1. Ulenberg, » 27.435 

J. P. Cornelissen, o 26,997 
J. J. , » 25.780 
W. Amhautsheer, »> 25.200 
J. W. Bijl , » 24,850 
G. Verweij, » 23,943 
.1. , i 21,490 

 13 Aug.: deojienbarereinigings-
dienst, benevens het diep- en schoonhouden der 
grachten, ged. 6 jaren: ingek. 5 bilj. , als: 

bestek '83 bestek '77 
C. v. Ballegooijen Wz.. 

t ƒ 40,000 
N. . Si-hetlelaar. idem 39.999 ƒ 27.500 

gew. 90,999 
C, , Sliedrecht, 34,600 32,480 
A.  d. Straaten Cz.  J. 

J. . , 25,997 
alles per  jaar. 

, 14 Aug.: de levering aan de artillerie -
stapel- eu eonstructieiuagazijnen van 870 deunen 
vlotdelen, lang 4.40. breed 0.24-0.29, dik 0.022-
0.024 ; minste inschr. waren n <S; Zn., 
te Zwolle, a ƒ 0.725 per  stuk. 

 14 Aug.: het maken van een ijzeren 
liehtopstand, met het stellen van dien, op 
Wieringen,  het afbreken  opruimen van 
den aldaar  bestaandon houten liehtopstand; 

minste inschr. was A.E.Stijkel , te Appingedam' 
voor ƒ 1850. 

. . 14 Aug.: het gedeeltelijk verhou-
wen van de school voor  openhaar  lager 
onderwijs te Eist onder ; ingekomen 6 
bilj. . als 

te Amerongen 
» idem 
o , 
o idem 
» Eist , 
') . 

/ 2908 
 2880 
i 2773 
t 2765 
» 2598 
l 2497 

P. v. d. Broek, 
A. v. Os, 

j .1. e s 
; ('. Smit, 

A. . 
! J. v. Nourt, 
) gegund. 

 14 Aug.: het verbouwen der 
gemeenteschool, met aanbouw van één lokaal, 
privaten enz., onder  beheer  van den den archi-
tect Atb. Nijlaitd : ingek. 4 bilj. . als; 
W. J. , te Tul-en-'tWaai , ƒ 6700 
G. , o Utrecht, » 6643 
G. lieerner, » idem i 6000 
A. G. Nagolvoort, » , » 5680 
2 biljetten te laat ingekomen. 

Volgens bepaling in het bestek, acht dagen 
beraad. 

 14 Aug.: lo. k no. 383. het 
wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels en 
het maken van een aanbouw aan de locomo-

op tievenlood 
bilj. . als: 
J. Schut. 

. J. te Siepe, 
C. ter , 
 A. Geldens. 
G. W. Wegereef, 
ti . . 
A. n 

het station Enschedé; ingek. 7 

te . 
» Winterswij k 
"  idem 
» Osch, 
> Enschedé, 
» Brommen, 
» idem 

2o. Bestek no. 386. het herstellen der  dak 
bedekkingen van eenige gebouwen der  centrale 
werkplaatsen 0'  Tilburg : ingek. 11 bilj. . als: 

le perc. 2e perc. 
W. A. Peijnenburg van 

Etten, 's-Bosch, ƒ 6178 
Q. , Tegelen, 5093 
J. C. v. , Tilb. . 5673 
P. v. . idem 

/' 20.650 
» 18,987 
» 18.400 
» 18.198 
 17.973 

i 17.678 
17.291 

ƒ 7052 

6942 
6938 W. v. Eiek. idem 5982.21 

Gebrs. Panis. idem 5140 
J. , Grave, 5260 6900 
P. . Clercx, Tilburg , 64110 
J. de Beer, idem 5780 8795 
A. Geldens. Oseh. 4970 
J. C. v. Pelt, Tilburg , 4738 

 . 14 Aug.: de verbouw der 
schoollokalen, aldaar: gegund aan den eenigen 
inschr. .1. . te Biervliet, voor  f 4995. 

e raming bedroog ƒ 5180. 
 14 Aug.: lo, het oprichten van een 

gebouw voor  liet kantongerecht te : 
minste inschr. was . S. Westra, te . 
voor  / 14.768. 

2o. het oprichten van een gebouw voor het 
kantongerecht te Ouderdendam; minste . 
was . , te Groningen, voor ƒ 13,400. 

3o. het oprichten van een gebouw voor het 
kantongerecht te Zuidhroek: minste inschr. was 

. .1. Veltman, to Joure, voor /'  17,275. 
 15 Aug.: het maken van eene nieuwe 

kap op de pastorie dei' . gemeente en het 
verrichten van eenige andere werken, onder 
beheer  van den architect . . Smit. te n ; 
bUEek.  bilj. , als: 

te , ƒ 2400 
* , » 2̂ 85 
l idem l 2260 
i Velp, o 1918 

B. Slotboom. 
.1. , 

. Enklaar. 
E. J. N. Steentjes, 
gegund. 
Begrooting 

 15 Aug 
ƒ 1976 

het wegruimen van i 
in de Waal. onder  Ubbergen, gezonken vaar-
tuig; ingek. 5 bilj. , 
J. . 

. v. d. , 
J. W. v. , 
J. . v. , 
J. . 

, 15 Aug 

al 
te Nijmegen. ƒ 4475 

» Brouwershaven. > 4183 
» , i 3395 
i , » 2716 
 Zuilbommel,  1420 
lo. het maken, leveren en 

stellen van den ijzeren bovenbouw eener  ophaal-
brug bij  het Amsterilamscheveer; minste inschr. 
waren . J. Enthoven en Co., te , voor 
ƒ 3969. 

2o. het vergrooten van de kleedkamer  bij  de 
gvmnastiekschool; minste inschr. was li . Shil-
liïart , te Gouda, voor  /'  666. 

3o. de levering van: //. 35,000 Vechtscho 
straatklinkers, Vechtschen vorm; minste inschr. 
was C. G. . s Beijnen. te Utrecht. 
voor  /'  16.24 p. ïooo. 

b. 80,000 Usel-inetselp!avei; minste inschr. was 
J. C. van Vliet , te Gouderak, voor  f 740 
p. 1000. 

n . 15 Aug.: lo. het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen dei- school met por-



E . 

talen, privaten enz., te St.-Antoniepolder, alsmede 
eenige veranderingen aan de ondervvijzersvvoning 
aldaar, onder  beheer  van den architect . Beljers, 
tc Piittershoek; ingek. 2!) hilj. , als: 
Joh. Wed*, te Oud-Ueiei land. ƒ10.090 
A. Bijl . » idem » 9,0:)9 

 Visser,  's-Gravendcel, » 8,400 
.,11 Sl rijen,  8,409 

 v. Trigt ,  lleei jausdam, » 8.348 
G. A. , »  » 7,850.48 
C. Bothof , » Zwijndrecht . » 7,850 

 v. d. Berg, » 's-Gravcndeel, » 7.812 
. V. Oudhcusden, 1 . » 7.810 

n Ninnansdorp. « 7.793.72 
n » 7.499 
» 's-Gravendeel, » 7,380 
 Niunansdiirp,  7,375 

,  7.370 
 Niniiatulorp ,  7,300 
 idem  7.351 

,1. Ph. Beukeina. 
J. Sneep, 
A. Blok. 
W. 't , 
A. Wetjers, 
J. . 
C. Verboom, 
W. Visser  en , 

v, Trigt , ii , n 7,252 
J. . » Strijen. » 7,200 
B. B. v. [peren, » 's-Gravendeel, » 7.155 
A. v. Gameren,  Strijen, n 7,154 
.1. v. Gent,  idem » 7.000 
J. A. Bogaerts, » Nuuiaiisdorp, » 6,818 

. de Jongste, n Westmaas, » 6.425 
gegund. 

2o. het verlengen en verbouwen der  bestaande 
school te ('illaarsboek. alsmede eenige verande-
ringen aan dc onderwijzerswoiiing aldaar: ingek 
19 bilj. . als: 

te , ƒ 5555 
St.-Antoniepolder, » 5405 

C. A. , 
C. v. d. Berg, 

. . 
P. v. Gent, 
 v. d. N'adort, 

J. v. Gemerdcn, 
.1. v. , 

. v. Oudhcusden. 
J. Ph. Beukeina, 
A. Blok. 
VV. Visser  en . 

v. Trigt , , 
» Strijen 

n Strijen, 
 idem 
 idem 

n Strijen. 
 Cillaarshoek, 

» , 
 Nuniansdorp, 

» 's-Gravcndeel. 

» 5300.99 
» 5300 
» 5240 
 5103.05 

» 5163 
» 5001 
» 5000 
» 4950 

, 
 's-Gravendeel, 
 Strijen, 
 Nuuiaiisdorp, 
 idem 
 idem 

ii Zuid-Beierland. 

» 4910 
 4877 
 4841 

» 4800 
 4799 

» 4085 
 4680 

» 4063 
 4650 

1803 
1560 

1567 

.1.
B. B. v. [peren, 
A. v. Gameren, 
J. . 
C. Verboom, 
W. 't , 
A. Weijers, 
gegund. 

 15 Aug.: het doen van her-
stellingen aan sluizen, bruggen en andere objecten 
van het waterschap . in 3 perceelen 
eu in massa. 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 massa 
. . 
Bedum, f 1850 ƒ 2000 ƒ 1480 

. Zeef. , ƒ 5800 
11 de , 

Ezinge, 6087 
B. , 

Oldehove, 1968 
J. , , 1650 2150 
G. Bremer, -

stum, 
.1. Zeldcnriist. 

Warfum . 5025 
A. J. Benuinga, 

Bedum. 1650 2000 1480 
. . . . 1635 2195 1520 

S. , Bedum, 1584 1970 14)6 4960 
J.Timmer,Obergum,1678 1951 1592 4916 
J. Pott, Stcduni, 1660 2050 1400 
P. , -

terburen, 1763 
. Patbuis, 
Garnwerd, 1380 2100 5047 

Begrooting 1500 1950 1650 5100 
gegund aan . Pathuis le

. r  2e » 
 Pott 3e » 

1 biljet van onwaarde. 
t i l . 15 Aug.: het hardmaken van een 

gedeelte , onder  de gemeente Aals-
meer; ingek. 6 bilj. , als: 

te , ƒ 1775 
 Nieuwveen, » 1562 

, » 1472 
 idem » 1467 
 idem  1447 
 Aalsmeer, » 1437 

 15 Aug.: bet bouwen van een 
stelphuizing te r  voor  F. O. Slecswijk: 

a. timmerwerk ; ingek. 8 bilj. , als: 
. v. d. , te Oostérzee, ƒ 7486 

11. G. ) » , » 6668 
. v. d. Veer, >. Balk, » 6286 
. J. de Vroeg. » Terwispel, » 6264 

C. en G. Verweij, 
T. de Groot. 
.1. v. d. . 
S. v. Soest, 
A. Zwart , 
J. v. d. , 

P. . dc Vries, te , 
J. S. de Boer, > Balk. 

. . v. Noord, » , 
. F. Bosnia, n idem 

gegund. 
 verfwerk; ingek. 4 bilj. , als: 

. v. Slagiior, te , 
T. , » idem 

. v. d. Wouden, » idem 
P. , » Oosterzee, 
gegund aan T. . 

 10 Aug.: de te maken 
veranderingen aan het schoolgebouw en ameu-
blement: 

school ameublement 
Abkoude, ƒ 2274 ƒ 482 

idem 2235 622 
idem 2157 447 

ƒ 5940 
n 5887 
 5885 

» 5649 

ƒ 2 39 
» 217 
» 210 
» 193.40 

J. , 
. Wassink. 

.1. , 
gegund. 

Sicliirdam 16 Aug.: Bestek no. 1, de leve-
ïng van gegoten ijzeren huizen, voor  de water-

leiding, aldaar: 
. S. Stokvis &  Zn.. , 
voor v g &  Co., 
Pont a n (Frankrijk! , f 41,407.29 

, -
lieim a/d. . n .t 

, Amsterdam). » 38,284.72 
, . Oving Jr., , voor 
Thomas Allan &  Sons, Glasgow. 

p. 100 kilo 
onder  neven-voorw. ƒ 6.25 

Cie Gale des Conduites, d'lau au 
Vennes. , r  &  Co., 

, » 87,028.24 
Van den Berg &. Co., Amsterdam, 

voor  Cochrane Grove &  Co., 
h on Tees, » 36.763.61» 

t totaal gewicht volgens bestek bedraagt 
571.499.03 . 

 16 Aug.: lo. het planten van helm 
in dc , onder  dc gemeente Schoorl: 
minste inschr. was J. Oldenburg, te Bergen, 
voor  ƒ 3640. 

2o. het aanleggen van werken tot verdediging 
van het strand benoorden Petten; minste inschr. 
was dezelfde, voor  ƒ 58,800. 

. 16 Aug.: het verhouwen der 
openbare school in de gemeente, met bijlevering 
van schoohneubelen, onder  beheer  van den 
architect . van den ; ingekomen 12 
bilj. . als: 
A. de Neef, te Brielle, ƒ 19.888 

. v. Prooije,  Ahhenbroek, » 19.780 
C. P, Tieleman, » . » 19.000 
C. Tieleman, » idem » 19,574 
C. . » Sommelsdijk, » 19.350 
C. J. ,  idem » 19,313 
C. Verboom, » Nmuansdorp, » 17.496 
. P. . , » , » 16,714 

F. W. v. d. , » , » 16.450 
. Gille,  idem » 16.400 
. v. d. , » , » 16,983 

A. , » Nieuwetonge, » 15.967 
Viirhe . 16 Aug.: het houwen eener  vill a te 

Vucht voor  rekening van J. C. , burge-
meester  aldaar, onder  beheer  van den architect 
A. van , te Amsterdam; ingekomen 4 
bilj. , als: 
Van der  Struij k & 

Van , 
l , 

W. v. Eijk , 
Joh. , 
,'ogund. 

 16 Aug. 

te Oostcrwijk , ƒ 28.999 
» Tilburg .  26.500 
» idem » 26,000 
 Vucht,  24,455 

: le perc. het vergrooten 
der  school te Oudewetering; minste inschr. was 

. Schoemaker, te Alkemade, voor  ƒ 1689. 
2e perc. het vergrooten der  school te ; 

minste inschr. was A. G. van den Berg. te 
, voor  f 860. 

3e perc. het maken van eenige veranderingen 
bij  en aan de school te ; minste 
inschr. was C. van Amsterdam, te Alkeinade. 
voor  ƒ 285. 

 17 Aug.: het touwen van bergloodsen 
voor  voertuigen te Breda, onder  beheer  der 
genie; ingek. 10 bilj. ; als: 

A. Verhagen, ƒ 9390 
W. .1. Segboer, » 9163 
B. Wevels, » 9143 
J. , „  8037 
1'. .1. v. Glabbeek. » 8094 
B.  „  8659 

. Verhoeven, * 8647 
A. v. d. , » 8600 
J. A. , 8444 
Th. , » 8307 
Begrooting >, 9600 

 17 Aug.: het bouwen van eene 
bewaarschool voor  Nel-lsraolietischc minver-

mogenden, onder  beheer  van de architecten G. 
B. Salm S A. Salm G.Bz.; ingek. 22 bilj. , als: 
Gebrs A. en . 

te Amsterdam, ƒ 92,152 . 
G. Boon, 

. Bremer, 
. , 

P. S. iii.jnierse, 
A. Paans, 
A. J. v. , 

. Cerlij n &  Zn. en 
A. J. de , 

Oosterink en Schut, 
C. J. s Jz.. 
W. . , 
A. Aalders, 
Gebr. van Bcrkum' 
.1. , 
Scbooncnburg & , 
Cruijl f en Schouten, 
P. A. Warners, 
E. . , 

. J. B. v. , 
B. v. Buuren, 
W. Groeve, 
P. Groenhoir  en A. 

C. , 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

» idem 
» N.-Amstel, 

83.783 
 80,460 
 80,100 

i 79,990 
 79,980 
79,800 

78,990 
 78.500 
75,678 

- 75,584 
75,557 
76,400 
74960 
74,900 
73,280 
72.878 
72.450 

Amsterdam, » 71,430 
» idem « 70,985.50 
ii Buiksloot, » 66.500 

» Amsterdam » 64.450 

L 

E
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. 
 kuis. 

Amsterdam, te 1',. uren, tloor  do e Uzeren-siioorwog-
maatschappij, in het : k no. 316. liet maken /an 
een ijzeren wegbrug over  den Noord hol huid se hen Staatsspoorweg en 
het goederenstation aan de Nieuwe Vaart, tegenover  do Czaar-Po ter-
straat, te Amsterdam g /'  12.500. 

\ \ . te 5 uren, door  hurg. en weth.: de levering van 1970 
duhbele . haggerturf. 

 te 6l/2 uren, door  poldermeesters van liet poldeidistrict 
, in e : het maken van gegoten-ijzeren duiker  met 

schuif, ter  vervanging van den steenen duiker  door  den n 
dij k hij  Ted in gs waard. . bij  den architect (.'. van Weerden, te Tiel. 
Aanw. te 4 uren. 

 te 12 uren. bij  Wed. : het af breken en weder-
ophnuwen van een woonhuis, op een terrein in de kotri der  gemeente 
Prinsciihage . bij  den bouwkundige A. C. , te Breda. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tut expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau:  :lo. Bestek no. , het maken van eene 
brug met 130 openingen, elk wijd 4.78 . over  de , in 
den spoorweg *s-lJoseh—Nijmegen, met liijhehoorondo weiken. . aan 
het centraalbureau en bij  den seetieingenieur  J. . . Waldorp, te 
Nijmegen; 2o. het leveren van ijzeren balken, dwai-sliggoi-s met ver-
bindingsdeelen, hoekijzer  en plaatijzer. 

 , te 4 uren, door  het best. van het waterschap Benedeti-
, hij  A. (1. Scholte: lo. het over  eene lengte van 1412 . ver-

diepen dor  Pcttelaarsehe Vaurtgraaf , in 2 perc; 2o. het verdiepen der 
l over  eene lengte van p. in. 40 ; 3o. het verbroeden en 

verdiepen van de zoogenaamde , langs den Singel en de 
Vierbond, genaamd de Bleekveldjes. nabij  de schutsluis; 4o. het ver-
diepen dor e Vaartgraaf over  eene lengte van 1185 , in 2 
perceelen. Aanw. 27 Aug. 

 a/d. . te 10 uren, hij  .1. de Bruin , bij  de brug over  de 
t van deu polder  Prins-Alexandor: het maken van eene kapitale 

bouwinanswoning met hooiberg enz., iu den polder  Prins-Alexander, op 
kavel 2 afdeeling . t vóór den winter  onder  dak zijn en met 
'taanst. voorjaar  worden opgeleverd.) . bij . 1». . , te 

e a/d. . Aanw. 27 Aug., te  men. 
 te  uren, door  burg. eu weth.: het veranderen 

van het schoollokaal, met bijlevering van sc.hnolmeubelen, eu reparatie 
van de onderwijzerswoning. . bij  den architect A. Vermaes , te 
Sliedrecht. 

' s  te 12 uren, door  l.et ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van gebouwen en eenige andere werken op de stations -
Zwaluwe, , Waspik, t en Waalwijk , voor  het 
gedeelte Zwaluwe— Baardwijk van den spoorweg . 

. bij  den eerstaanwezend ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen te . 
g f 379,000. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken van een 
gebouw voor  kantoren, berg- en werkplaatsen en bovenwoningen, ten 
dienste der  drink waterleiding, aan het t Z. Z., naast het 
Stadstiumierhuis. .  het Timmerhuis. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het dempen van slooten, 
door  het terrein, gelegen tusschen het e in de Van-

t en net leggen van riolen door  die demping. Aanw. 27 
Aug.. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  dijkgraaf en heemraden van Wage-
ningen en Bennekom, in het diikstocllokaal: lo. het maken van eene 
nieuwe brug met gemetselde landhoofdon enz. over  de dijkgraaf bij 
Turthorst ; 2o. het bouwen van eene slaapkamer, en het doen van 
verf-, timmer- en re parat ie werk aan het dijkstoelhuis. . hij  den 
architect S. Bitters, te Wageningen. Anw. 27 Aug., te 9 uren. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: het ver-en aanbouwen 
der  openbare lagere school te Westerbroek. 

 te 3 uren. door . : het bouwen eener  gemetselde 
schuur, zonder  bijlevering var. materialen. Aanw. 28 Aug., te 11 uren. 

 te 6 uren, bij  J. van : het bouwen van eene nieuwe 
voorbehuizing met daarachter  te maken schuur  op een nieuw terrein, 
met bijlevering der  materialen. . bij  den architect .1. Siccama, te 

. Aanw. te 12 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth : het bouwen van eene 
barak voor  besmettelijke zieken, achter  het ziekenhuis. 

 te 12 uren, door  het . parochiaal kerkbest. van 
den . Werenfridus, bij  C. : het vergrooten der  kerk met het 
bonwen van een nieuwen toren aan de kerk, aldaar, lui. hij  den 
arehitect G. te e Wz , te . Aanw. te 11 uren. 

 te 2 uren, aan het bureau van de Nedorlandsche Trum -
wegmaatschapppij: het vernieuwen van de ijzeren draaibrug over  de 
Cninpagnonsvaart te Gorredijk . 

 te 2 uren. door  het best. der  Godshuizen, in het 
burgerweeshuis: het verrichten van eenig buitenverfwerk, benevens 
eenige hinnonsehilder- en bohaugwerkeii aan- en in de verschillende 
gebouwen, onder  beheer  van het best. der  Godshuizen. . bij  den 
architect J. C. van der l . Aanw. 24 Aug., te 2 uren. 

, te 101/j  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het onder  profiel metselen en verbeteren 
van het gedeelte van den g van 's-Bosch naar  Tilburg , van 
kilometerpaal 1.050 tot kiloinèterpaal 1.400. ' 6900, 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het pmv. liest.: het bouwen van eene schutsluis in het 
Apeldoornsche kanaal, met bijbehoorende werkzaamheden, onder  de 
gemeente lieerde. g /' . 

 te  uur, door  de naamlooze vennootschap , 
in e e : het bouwen van een pakhuis on de , 
te Amsterdam. ltd. bij  de ingenieurs-architecten W. van n 
Campagne &  E. Confetti'  von Fel bert, e , aldaar. Aanw. 27 
en 28 Aug., te 11 uren. 

. to  uren. ten goineentehuize van Wonseradcel: lo.het 
maken van een gedeelte weg cn een wipbrug te Greonterp. Aanw. 27 
Aug., te 12 uren; 2o. het maken van eene loopbrug te Arum over  de 

. 
A in*» t 'Ti l it u i . to t uur, in e e : bet sloopen van 2 pak-

huizen aan het Gedempte Spui, en het daarterplaatse houwen van 2 
winkelhuizen, lui . bij  den architect ,1. . T , l 
60, aldaar. 

, tc 1 uur, bij  den secretaris-ontvanger . Wortnian 
van de calami tense polders .  luisens eu Eendracht: 
het, verrichten van werken tot verdediging van den vóóroever vau den 

. Aanw, 28 Aug.. te 4 uren, in het directiegebouw van 
den . 

Vdssliigen, te 2 uren. door  burg. en weth.: het maken van 7 
woningen achter  den Nieuweweg, aldaar. Aanw. 29 en 30 Aug., van 
11 — 12 uren. g ƒ 17.000. 

 door  den architect J. . . namens !l . \V. C e 
van Stuijve, in het koffiehuis van l*"ol : het bouwen van een hoerenhuis 
met veranda, op een terrein aan de Nieuwe-Ginnokonstraat. aldaar. 

 ftrpt. 
 te 12 uren, door  het gemeentehest.. bij  den logementhouder 

J. : lo. de verbouwing van de school te lieerde tot een raadhuis; 
2o. de bouw van een brandspuithuisje iu het dorp Beerde. . bij  den 
architect e Groot, te Apeldoorn. 

 te 12 uren, door  kerkvoogden der . gemeente, bij  J. 
: eenige vertimtuerin g in het kerkgebouw. Aanw. 31 Aug. en 1 

Sept., dour  den opzichter e , aldaar. 
 te 1 uur. door  het ministerie van koloniën, iu het 

gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
velschillende benoodigdheden, in 39 perceelen. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het verrichten van baggerwerk in 
de e Vaart, iu N'oordholland, behoorende tot tie werken van de 
vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk. . bij  den hoofdingenieur, 
te . Aanw. 30 Aug. g j 950. 

 . te lO'/ j  uren, door  bet ministerie van wateistaat enz., aan 
aan het gebouw van bet prov. best.: het maken van Vilvoordsche 
steenglooiing tegen den zuidwestelijken oever  der  haven te . 

. bij  den hoofdingenieur  te 's-Bosch, bij  den ingenieur e Jong van 
Beek en . te Breda en bij  den opzichter  Fischer, te . 
Aanw.  Sept. g ƒ 4020. 

, te 11 uren. dooi'  het best. der  waterkeering van den calami-
teusen , bij  Wed. Tazelaar: het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
steenglooiing- eu andere werken aan dien polder. Aanw. 31 Aug. en 
3 Sept., te 10 uren. g / 11,574.30. 

 te 10 uren, door  het ministerie vau waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen eener  steenen schutsluis, 
ter  vervanging van de bestaande schutsluis no. 1 van het zijkanaal naai-
de s in , lui . bij  den hoofdingenieur  en deu ingenieur 
Bekaar. beiden te . Aanw. 3 Sept. g J 29.000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het houwen eener  school 
en ouderwijzei-swoning in de buurtschap , gemeente Neede. 
Aanw. op den dag der  besteding te 9 uren. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 79, het leveren van 
stalen spoorstaven, stalen laseli- en ouderlegplaten en ijzeren haak- en 
schroefbouten. (Vernieuwingsfonds ; So. Bestek no. 80, 
bet leveren van stalen s )istaven, stalen lasch- eu onderlegplaten en 
ijzeren haak- en schroefbouten. (Vernieuwingsfonds ; 
3o. Bestek no. 81, het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- en 
onderlegplaten en ijzeren haak- en schroefbouten. (Vernieuwingsfonds 
Almeloo—Salzbergen en Zuidi»oster). 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: eenige ver-
bouwing van de openbare school en reparatie der  onderwijzerswoning. 

. bij  den gemeeuteopzichter  A. , te Weesp. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: 
het verrichten van werken tot voorziening van den rechteroever  der 

s in de gemeente , tusschen de kilometerraaien 18 en 19. 
. bij  den hoofdingenieur  Van . te 's-llage. bij  den ingenieur 

Van t te Vucht en bij  den opzichter  Willems, te . Aanw. 
5 Sept. g f 17,300. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: deaan-
leg van eene kade met grintweg door  den n overlaat ge_ 
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naamd liet , onder de gemeente , tusschen de kilometer-
raaien 68 en 69 der  herziene rivierkaart . Aanw. 5 Sept. g 
ƒ 22,960. 

Barsele, te 2 uren. door  het best. der  waterkeering van het cala-
mitouso waterschap k en den calamiteusen , 
in het directiogebonw: het herstel, de vernieuwing en het onderhoud, 
tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, rijs - en steonglooiingwerkon. 
Aanw. 7 cn 10 Sept., van 10—12 uren, samenkomst bij  genoemd 
gebouw. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebost*  van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
stel houten ebdeuren voor de Noord/.eesluizcn te ümuiden, niet het 
maken van houten kappen op de reservedeuren en het inrichten der 
bestaande bergplaats te Velzen voor  houten deuren. Aanw. 13 Sept. 

g ƒ 14,040. 
. 

 , te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van 
een keiweg, beginnende van den grintweg (zoogenaamdeii , 
loopende door de kom der  gemeente , tut op (10 . van 
den duiker, gelegen ouder den lloerendani. Aanw. 8 Sept, te 2 uren. 

 te 1 uur, door  het best. van den grintweg van n 
naar  Gene iden, op het raadhuis: de levering van' p. m. 300,000 
straatklinker s en het maken van p in. 3900 - nieuwe bestrating, 
benevens p. in. 1300 '  oude bestrating, in den Xieuweweg, nabij 

. Aanw. 22 Sept, te 3 uren. 

's-Bosch, te lO'/ j  uren, door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  watervrij -
inaking van 's n weg 2e klasse no. 4. van h naar de 

s hij  Crevocoeur, in de nabijheid van het gehucht Orten. lui . hij 
den hoofdingenieur in het 6e district , den arrnndisscinentsingenieur 

, heiden te h en den opzichter  Vroeg, te Crevocoeur. 
Aanw. 22 Sept. g ƒ 5350. 

P 
VA N 

. 
 4 Aug.: lo. het maken van 

een steenen waterkuip bij  de gasfabriek te 
; ingek. 8 bilj. , als: 

J. J. Bouma, ƒ 1443 
A, J. Brandsma, a 1410 
J. A. v. d. Sluis, ii 1400 
J. G. Brouwer, » 1200 

. J. de Vroeg, » 1194 
, » 1132 

G. v. d. Werf, » 1097 
Y. de Jong, » 1060 

gegund. 
2o. het maken van een ijzeren gashouder; 

ingekomen 8 bilj. , als: 
A. , ƒ 5000 
.1. . Nering Bogel, te , » 4395 

. v. d. , » Slikkerveer, » 4100 
. J. Enthoren &  Co., u's-llage, « 3659 

F. J. Bijlard , » , » 3344 
W. . de Jong, » , » 2700 
P, de Groot, >i idem > 29(i() j 
11. Wagenaar, » idem » 23251 

gegund. 
 15 Aug.: het vertimmeren 

dor school te , met bijlevering van 
ameublement; minste inschr. was 1. , te 

, voor ƒ 1520; gegund. g 
J 1687. 

/. l i l len . 17 Aug.: het bouwen van een hout-
pakhuis, voor dc tinna G. J. ; ingek. 5 
bilj. , als: 
G. J. , te Zutfen, ƒ 6058 
Gebr. ,  idem n 5782 

. W. , » idem » 5678 
. Nijland , » idem » 5577 

A. J. Pasman, » idem » 5496 
gegund, uitgezonderd verfwerk. 

 17 Aug.: lo. het herstellen en ver-
beteren van n iu de afdeeling 
Groningen; ingek. 4 bilj. , als: 
F. Aberson, te Steenwijk. / 2723 
G. P. v. Erp, » Groningen, n 2624 

. C. , » Veendatu, » 2585 

. Suwijn, ii ,  2464 
2o. het verbeteren van n in 

dc afdeeling , in 2 perceelen: 
|ierc. 1 perc. 2 

F. Aberson, Steenwijk, ƒ 623 ƒ 2433 
. Ferwerda, 515 1689 

 17 Aug.: het vergrooten van 
het schoollokaal en houwen eener  nieuwe onder-
wijzerswoning, onder  beheer  van den architect 
J. l i . , te Uoes; ingek. 5 bilj. , als: 
J. v. 'tVeer, te Oudelande, ƒ11,987 
Joh. de Vriend, *  Borselc, » 11,980 
B. den Exter v. d. 

Brink , » , » 11,760 
J. , » Ellewoudsdijk, » 11,654 
F. Schijf, a Ovezand, » 10,500 

, 18 Aug.: het houwen van een raid -
huis; minste inschr. was J. . , te 

, voor ƒ 4760; gegund. 
' s , 18 Aug.: het vervangen der  rolhru g 

aan den , gemeente Jutfaas, door  eene 
ijzeren draaibrug, voor  de -
maatschappij: 
hoogste insciir. J. de , Arnhem, ƒ 15,190 
minste » . Barneveld, Vreeswijk, » 14,845 

 118 Aug.: de verbouwing van 
de school aan den ; ingekomen 
9 bilj. , als: 
W. v. d. Werf, tc , f 5900 
J. S. v. d. Werf, » idem » 5890 
VV. Franzcn, » idem » 5870 
VV. E. , a idem a 5745 
A. v. d. Wetering, » idem » 5703 
B. Snel, » idem » 5700 
J. W. v. d. , a Genemuiden, » 4700 
A. Bekendam, » idem » 4579 
C. J. v. , a idem a 4425 
gegund. 

 20 Aug.: het afbreken en weder-
opbouwen van een pakhuis tegen den oliemolen, 
nabij  de Oostveenschebrug, onder  beheer  van 
den architect J. G. ; ingek. 8 bilj. , als: 
A. W. Welsing, te Zutfen, ƒ 1936 
G. J. , i» idem » 1917 
G. J. , » idem » 1855 

. , » Warnsveld, » 1799 

. T. d. Velde, » Zutfen, » 1678.60 
G. J. Boescwenkel, » Brommen, » 1800 
E. Bessem, « Zutfen, » 1645 
Gebr. , » idem » 1639 

' s  20 Aug.: lo. het stellen van een 
afsluithek in de Paleisstraat; ingekomen 10 
bilj, , als: 

. , 
J. Beekman, 
W. Franken, 
.1. A. Wcsselingh, 
F. P. dc llaes, 
A. W. v. , 
A. C. Paardekooper, 
W. F. , 
Th. J. , 
A. Patteel, 

te , 
ii idem 
» idem 
a idem 
ii idem 
» idem 
ii idem 
il , 
ii , 

ƒ 3555 
>i 2952 
» 2800 
ii 2786 
ii 2444 
ii 2366 
» 2320 
ii 2300 
 2290 

» 2038 
2o. het leveren van meubelen voor  dc school 

op den Noord wal; ingek. 12 hilj. , als 
A. . 
F. 1'. de llaes, 

. Plaat. 
W. Franken, 
W. T. Gerards, 
W. F. , 
N. . Verhoell', 
A. C. Paardekooper. 
C. Alkeuiade, 
,1. C'. Bernard, 
P. v. Vliet. 

. n 

der  school, aldaar, 
beheer van den architect 

; ingek. 4 bilj. , als: 
A. Cornelisse, te Nieuwdor| 

te 's-llage, ƒ 2990 
a idem » 2900 
ii idem » 2767 
ii idem » 2675 
» idem » 2630 
ii , » 260U 
ii 's-llage, » 2599 
» idem » 2600 
 Noordwijk , n 2476 
 Vllage, » 2470 

, Wouhrugge,  2384 
e  1750 

20 Aug.: het vergrooten 
niet 48 leerlingen, onder 

J. . , te 

f 5500 
's-Gravonpolder, » 5400 

, » 4949.701 

idem » 4600 

O. t'. Zaaijoi 
. Weststrate, 

J. B. . 
gegund. 

 recht, 20 Aug.: het maken eener  be-
heide fiindeering voor het leggen van eene 
tweed,'  huisleidiug, van den watertoren afnaai-
de stad; ingek. 0 bilj. ; als: 

. Visser, te l'apendrecht, ƒ 10.500 
.1. Visser, ii idem » 9.725 
X. , »t , a 8.688 
(1. Schermers, » , » 8.498 
Th. , » Sliedrecht, » 7,448 
C. de Groot, » , » 7,380 
gegund. 

 21 Aug.: het bouwen van 
eene school met onderwijzerswoning iu de buurt -
schap de Zuidzijde, onder  beheer  van den archi-
tect P. .1. ; ingekomen 7 bilj. , al-

te Fijnaart , ƒ 17,644 
ii , » 16,800 
 llrielle , » 16.600 

n , ii 16,449 
» Xumansdorp, n 16.093 
» N.-llellevoet, » 15,789 

, a 15,460 
Bestek no. 385, het leveren, 

leggen en verleggen van ijzeren buizen tus-
schen het stationsemplacemeiit Bokstel en 
wachtpost no. 39, ten behoeve van den spoorweg 
van t naar  Breda; ingek. 7 bilj. , als: 

W.  Segboer, 
0. Tieleuian, 
A. de Neef, 

 .1. , 
C. Verboom, 
J. P. . , 
F. \V. v. d. , 

 21 Aug 

A. , 
J, A. Groot, 
A. (ieldens, 
A. , 
W. F. Weijers, 
A. Willaert . 
J. , 

te Zevenbergen, 
n Nijmegen, 
ii Osch. 

, 
» Tilburg , 
>i Bokstel, 

Grave, 

ƒ 2900 
2830 
2800 
2774 
2760 
2760 

» 2749 
 21 Aug.: lo. het verbouwen 

der  school aan den Amsteldijk ; ingekomen 20 
hilj. , als: 

te Amsterdam, ƒ 26.800 
ii idem » 26,000 
ii idem ii 25,000 

. Voorthuijsen, 
11. Wolzak, 
F. Peters, 
Brouwer  cn 

, 
A. v. Wensveen, 
 P. J. de Bruin , 
 J. C. , 
A. P. Scheepens, 
G. Woud, 
 W. . , 
 A. .1.
G. Schuwe, 

. , 
P. Pool, 
W. J. Okkes, 
G. Slaap. 

. Brugman, 
J. F. v. , 

. , 
. de . 

ii idem » 24,724 
ii idem » 24,440 
n Nes, ii 24 000 
ii Amsterdam, » 23,874 
» Nieuweramstcl, » 23,600 
 Amsterdam, » 23,556 

a idem ii 23,555 
ii idem  22.800 
ii Nieuwerainstel, » 22,640 

Uithoorn, a 22.350 
Amsterdam, » 22,275 

idem » 21,950 
idem » 21,729 
idem ii 21,600 
idem a 21.453 
idem a 20.947 
idem a 19,699 

2o. het verbouwen der  school aan de Nes; 
ingek. 6 bilj. , als: 
C. Wolzak, te Amstelveen, ƒ 4 8 00 
G. Slaap,  Amsterdam, » 4398 

. , a Uithoorn, a 4150 
S. v. d. Zeide, a idem a 3985 

. , a , » 8897 
P. J. de Bruin , a Nes, « 3850 

, 22 Aug.: het bouwen van een 

Eaardenslachthuis op het terrein van het open-
aar slachthuis, aldaar; ingek. 13 bilj. , als: 

. , te , ƒ 23,760 
. J. Ulenbcrg, » idem a 22.400 

C. J. v. Tussenbroek, » idem » 21,880 
. v. Uitschoten, » ,  21,675 

1'. A. A. v. liegenmorter, » , a 21,580 
G. de s &  Zn., a idem » 21,350 
A. v. d. Spiegel, » idem a 20,989 

. v. d. Sande, a idem » 19.880 
J. A. N. , » , » 19,798 
W. G. C. , » , a 19,420 
P. G. Winters, .  19.374 

s Jr.. a , a 19,343 
. Trinthamer , » Schiedam,  19,073 
's-llage, 22 Aug.: lo. het verrichten van 

graaf- on baggerwerk tot verruimin g van de 
e . langs den rechteroever  dier  rivier , 

tusschen de kilouietereaaien 125 en 126, onder 
de gemeente 's-Gravendeel; ingek. 4 hilj. , als: 

 Viiorileuila g Az., te ,  26.000 
A. . v. Wijngaarden . » Sliedrecht. » 23,500 
G. Goedhart, a , a 20,800 

. Volker, » idem » 19,000 
2o. let verruimen van de vaargeul der  rivier 

de Noord, onder de gemeenten k en 
Alhlassenlaiii: ingek. 4 hilj. , als: 

. Voord lag Az.. tc , ƒ 25.350 
A. . v. Wijngaarden Uz., >i idem » 18,380 
G. Goedhart, » id » 16.400 

. Volker, a idem  15.000 
l lakstr l . 22 Aug.: (le nadere verbetering van 

den , tusschen de uitmonding en 
Esi'h: ingek. 3 bilj. , als: 
A , 'tc . f 27.060 

. Crols, » , » 19.780 
. .1. Versteeg, a Oosterbeek, » 12.449 

gegund. 
, 22 Aug.: het bouwen van een 

pand. ingericht tot werkplaatsen en bovenwonin-
gen, aan de , onder  beheer  van den 
architect W. Stok; ingek. 10 bilj. , als: 

 Verbiest. te , ƒ 28.973 
F. W. ,  idem a 22.457 
.1. , a idem » 20.878 

. J. Taverne, a 's-llage, i, 20,806 
. , a . a 19.844 

W. . , a idem » 19.760 
li . s ,t Zn., » idem » 19720 
G. .1. de s &  Zn., a idem  19.591 

. v. d. Sande, » idem » 18.943 
. . , » idem » 15.302 
Amsterdam, 22 Aug.: het naar  aanwijzing 

uitbaggeren van het tnarinednk; minste inschr. 
was  van den Bos, te Siliellinkwotlde, voor 
ƒ 10,641. 

. 22 Aug.: de levering van 500,000 
scherpe patronen no. 10, voor  kaïnorschietcilin-
ders; minste inschr. waren e Beaiunont & 
Soluil, te , a ƒ 4 64 per  1000 stuks. 

. 22 Aug.: het houwen van een 
pakhuis niet bovenwoning voor . van der  Tiuik , 
onder  beheer van den architect N. W. ; 
ingek. 18 bilj. , als: 

. de Vries. ƒ 4242 
B. Wagenaar, » 40*8 
J. eu . Boorsma, » 4059 

. v. d Nap.  3989 
A. de Vries, '> 3947 

. Schetter», » 8900 
T. Y. Jelsma, » 3865 
X. Wieringa, 'i 3820 
J. G. Fikker , "  3800 
Pb. , » 3767 

. Fekkes, » 3677 
. , » 3619 

.1. . 'i 3441 
. de . » 3430 

G. . , » 3325 
. , 'i 3300 
. . a 3288 

E. Peters, » 3197 
gegund. 

, 22 Aug.: de werkzaamheden 
en leveranties van een gebouw voor  den torpedo-
dienst: ingek. 18 hilj. , als: 

J. , f 35,800 
.1. F. Philips, a 34 800 

.  «4.750 
Feeten cn Steijaart, » 34,640 
A. Graall, a 34.600 
Gebr. Boon, » 34,60
P. , a 34,500 
A. Vos , a 34 100 
Gebr. Janzen, a 34,000 
A. . » 33,800 
W. de Jong, a 33,700 
A. Bels, » 83,400 
Gebr. , a 32.600 

e Waard en Wijker , a 31.600 
J. Giltjes. a 31.400 
1'. Spruit, » 81,321 
J. Th. , a 30.000 
Gebr. ,  29,900 
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 23 Aug.: het maken van eene 
melkinrichtin g aan den , onder 
beboe van den architect G. . ; minste 
insehr. was B. , te , voor 
j 5430. 

\au  23 Aug.: het bouwen van een 
nieuwe boerderij  voor  A. a Sr., onder  be-
heer  van den architect . Veldhuis, te -
kerk ; ingek. 22 biljetten waarvan het hoogste 
, v a s , ƒ 12,450 
bet laagste van . . te Ezingo. » 8,692 

 24 Aug.: lo. het vervangen van 4 
houten door  ijzeren draaibruggen over  het 
Apeliloornsoho kanaal; minste insehr. was

e Jr.. te Assen, voor  ƒ 19,463. 
2o. het vernieuwen van de brug over  de 

Nettelhorsterlaak, hij ; minste insehr, 
was W. , te , voor  7779. 

 24 Aug.: . het aanvullen van de 
kolk binnen den zoinerilain even boven de steen-
fabriek op de Stadswaarden, 2o. het rioleeren 
cn egaliseeren van 2 perceelen bezuiden die 
fabriek; ingek. 8 hilj. . als: 
A. Jas. te Arnhem, /'  18,860 

. A. Pouwens, » Wcstpannerden, » 18,600 
Arnhem, » 18,590 

m » 18,543 
Pannerden, » 18,387 
Arnhem. 15.175 

. .. 10,820 
 Elden, » 6,787 

 24 Aug.: liet verhoogen van den 
oostelijken kanaaldijk van het hiiitenkanaal tc 
Om» tussclion den strooinduiker  en de rivier 
de Vecht, benevens hot maken van een steenen 
duiker  in genoemden kanaaldijk ; ingekomen 0 

.1. v. Tol. 
W. . Nijenes, 
J. . , 

. . Ya'lo, 
J. . Beyer, 
J. v. Wo'rkuin , 

bilj. , als: 
J. Nuis, 
E. A. dc Groot, 
J. , 
G. Casper, 

. . , 
11. , 

g 

te Avereest, 
 Ommen, 

» idem 
 idem 
» Amht-llardenb , 
 Ommen, 

ƒ 390 
» 376.40 
» 371 
» 344.90 
» 318 
» 299 
» 420 

A m s t e r d a m. t bouwen ran eene bewaar-
school voor e minvermogenden, 
op 17 dezer  aanbesteed, is gegund aan W. Greeve, 
te Buiksloot, voor  ƒ 66,500. 

NB. e inschrijvingen zijn in het voorgaand 
nommer opgenomen. 

E
van G 1  1883. 

N 
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 te 11 uren, door  hot voorloopig best. van den polder  Bergens-
huizen, in liet koffiehuis t Bijltje : het maken van een waterkeoronden 
dijk , lang p. m. 4500 , van «feu Staatsspoorweg 's-Bosch— Bokstel bij 
het wachthuis no. 47 af, tot aan den straatweg van Vucbt naar -
voort. . bij  den secretaris-penningmeester  J. B. , te 
Vucht. Biljetten inzenden uiterlij k 10 uren. 

l iee rde, te 12 uren, door  het gerneentebest., bij  den logementhouder 
 Boeve: lo. de verbouwing van de school te e tot een raadhuis; 

2o. de bouw van een brandspuit huisje in het dorp . . bij  den 
architect e Groot, te ApeWoorn. 

 te 12 uren, door  kerkvoogden der . gemeente, bij  ,1. 
Boeve: eenige vertimmering in het kerkgebouw. . bij  den opzichter 

e , aldaar. 
 te 1 uur, door  bet ministerie van koloniën, in het 

gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden, iu 44 perceelen. 

Vu * h l . te 3 uren, door  het best. van den dorpsjroldi T van Vucht, in 
het kofliehuis t Bijltje : het afbreken van do bestaande-eu hot maken 
eener  nieuwe afsluiting iu den steenen duiker  nabij  het fort . 

. bij  Tb. J. s Jr., te 's-Bosch. 

 , te 12 uren. door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, in het l de l'Ancre: het herstellen van dijken en water-
leidingen, die veranderd zijn bij  den aanleg van den thans vervallen 
spoorweg , lui. bij  don hoofdopzichter  voor  de 
domeinen P. van de e Jz., te Breda en den opzichter  Van Ooster-
hout, te . 

. te 1 uur, in het geërfdonhuis vau het polderdistrict 
Circul-van-de-Ooi: lo. de levering, vóór Nov. '811, van circa 700 stère 
grint ; 2o. het maaien van riet en strooisel; 3o. bet knoten van wilgc-
boomen; 4o. het reinigen der  tocbtslooten. 

 ti 1 1 uur, door  burg. en weth.: het leveren en maken van 
355 a gecreosoteerd dennenhouten bestrating. s liggen aan de 
Stadstimmerwerf. Biljetten inzenden 4 Sept., te 5 uren. ter  secretarie. 

 te 10 uren. door  burg. en weth.: lo. het gedeeltelijk 
verlagen «  geheel omspitten of wenden van gronden op den Zuidwal; 
2o. het doen van hei-stellingen aan de bek leed ings- of voormalige 
vestingmuren, van den Grooten l tot en met een gedeelte van het 
bastion Oranje: 3o. het doen van herstollings- en verfwerken aan de 
boterbal met bovenlokalen, het centraal poli tic bureau met bovenwoning 
en bet hoekhuis daarneven. lid. bij  den gemeontearchitect .1. . Nabbe. 
Aanw. 4 Sept., van no. 1 en 2 te 10. van no. A te 2 uren. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz . aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van baggerwerk in 
de e Vaart, in Xoordholland, hohooremle tot de werken van de 
vaart tusschen Amsterdam en Vreeswijk. . bij  deu hoofdingenieur, 
te . g J 950. 

 te 11 uren, in e Pauw: eenige verbouw aan 2 woon-
huizen van Schaap. . bij  den architect . , te Zutfen. Aanw. 
4 Sept., te 2 uren. 

 te 1 uur. door  burg.en weth.: verschillende herstellingen 
aan den r  trekweg. . bij  den gemeentearchi-
tect. Aanw. 3 Sept., te 10 uren, te beginnen bij  het Franekeiend, 
aldaar. 

 te 10l|i uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
aan het getouw van het prov. best.: het maken van VilvoonJsche 
steenglooiing tegen den zuidwestelijken oever  der  haven te . 

. bij  den hoofd ingenieur  te 's-Bosch. bij  den ingenieur e Jong van 
Beek en , te Breda en bij  den opzichter  Fischer, te , 
itïamhig ƒ 4020. 

, te 11 uren. door  het best. dei*  waterkeering van den calami-
teusen , bij  Wed. Tazelaar: het hei-stel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot AO Apri l '84, van de aarde-, kram-, 
steenglooiing- en andere werken aan dien power. Aanw. 3 Sept., te 
10 uren. g ƒ 11,574.30. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant dei-
marine: het verrichten van heistellingen aan afschoidsnmreii enz. aan 
*s s werf te Amsterdam. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het maken en 
opstellen van 2 verplaatsbare houten ziekenbarakken. . hij  den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

 te 1 uur, door  den architect C. A. h Cz., in 
e o : het bouwen van een winkelhuis met bovenwoningen 

aan de , hoek , no. 214. aldaar. 
 te 1 uur, door  dijkgraaf en hoogheemraden der  Vier-

Polders, in : bet leveren van 1200 3 grint , op 
verschillende wegen dier  polders. 

, 's avonds 7 uren: de bouw van een woon- en pakhuis, aan 
het Achterom (hoek Zuiderstraat), aldaar, voor  G. . l bij 
den architect G. van der , aldaar. Aanw. 3 en 4 Sept., van 

 12 en van 2—5 uren, 
 , door  J. Timmers: bet maken der  gehouwen, een ge-

metselden schoorsteen, maehinefundeeringen enz., benoodigd voor  den 
bouw eener  stoom-olie- en bloemfabriek. Aanw. 5 Sept., te 11 uren. 

 9
 te 11 uren, in het logement t Wapen van Bingerden: 

het herstellen en verbouwen van een woonhuis oZandveld", te 
Angerloo. 

 te 10 uien, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet bouwen eener  steenen schutsluis, 
ter  vervanging van de bestaande schutsluis no. 1 van het zijkanaal naar 
de s in . . bij  don hoofdingenieur  en den ingenieur 
Bekaai', beiden te . Aanw. 3 Sept. g j 29.000. 

s- l lage, te 1 aar, dooi- het ministerie van koloniën: de levering 
in 5 perceelen. van: 

le perceel, verzinkt ijzerdraad no 11; 
2e en 3e » ijzeren telegraafpalen, ; 
4e en 5e » ijzeren haakvormige isolatordragers. 

 te 3 uren, op het raadhuis: lo. Bestek no. 10, het bouwen 
van 152 . kaaimuur langs den Burgel. aan den Vloeddijk : 2o. Bestek 
no. 17, het bouwen van een schoolgebouw voor  384 leerlingen. Aanw. 
3 Sept.. te  uren. 

 door  het host. van het St.-Petersgasthuis: het doen van 
eenige horstellingen aan do krib - en oovorworken beneden Candia en 
voor  de Scherpe nkarnp. langs den linker - en rechteroever  van den 
Nederrijn . Aanw. G Sept.. aan do Schorpenkamp. 

h i i i - d a - .  Nept. 
 te 10 uren, op het bureau der  genie: het doen van voor-

zieningen aan gebouwen van het fort bij . en liet aanbrengen 
van rakken en maken van een zolder  in de artillcriclood s van het fort 
bij  de Nieuwesteeg, onder  beheer  der  genie. . hij  deu eerstaanwezend 
ingenieur, aldaar. g ƒ 1300. Biljetten inzenden 10 Sept.. vóór 3 
uren. op het bui eau der  genie. 

 te 12 uren, door  burg. on weth.: het bouwen eener  school 
en onderwijzeiswoning in de buurtschap , gemeente Neede. 
Aanw. op den dag der- besteding te 9 uren. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 79. het leveren van 
stalen spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplaten en ijzeren haak- en 
schroefbouten. < Vernietiwingslbnds ; 2o. Bestek no. 80 
het leveren van stalen s|rOorstaveii, stalen lasch- en ouderlegplaten en 
ijzeren haak- eu schroef  ion ten. (Vernieuwingsfonds ; 
3o. Bestek no. 81, het leveren van staler, spoorstaven, stalen lasch- en 
onderlegplaten en ijzeren baak- en schroefttouten. (Vernieuwingsfonds 
Almeloo—Salzbergeii en Zuid'roster 1; 4o. Bestek no. 387, het maken van 
de uitbreidin g van de herstollingswerkplaats voor  den dienst der 
telegraphic op het station Utrecht. . aan het centraalbureau. Aanw. 
4 Sopt, tc 11 u»*en. 

s n e e k. te 2 uren, door  burg. en weth.: het dempen van het vaar-
water c Pollen eu Potterszijlen. aldaar, waarbij  rioleermg, bestrating 
cn verdere werken. . hij  den geiueentearchitect. 

. tc 2 uren. door  burg. en weth.: eenige ver-
bouwing van de openbare school en reparatie der  onderwijzerswoning. 

. bij  den geinoentenpzichter  A. Flipse. te Woosp. 

 te 11 uren. door  het minister»* van waterstaat enz.: 
het verrichten van werken tot vooi-ziening van den rechteroever  der 

s in de gemeente . tusschen de kilometerraaien 18 en 19. 
. bij  den hoofdingenieur  Van . te 's-llage. bij  den ingenieur 

Van . te Vucht cn hij  den opzichter  Willems, tc . Aanw. 
5 Sept. g ƒ 17,300. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: deaan-
g van cenc kade met grintweg door  den Uossemschen overlaat ge-

naamd het )ster. onder  de gemeente , tusschen de kilometer-
raai on 68 en 69 der  herziene rivierkaa ' t. Aanw. 5 Sept. g 
ƒ 22,960. 

 te  uren. door  den directeur  eu commandant der 
marine: de levering van lo. eene parti j  ijzeren gewalste platen, 2o. 
eene parti j  ijzeren klinknagels. 

 te 2 uren. door  het best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap k cn den ealainiteuson Borsclepolder, 
in het direi'tiegebouw: het hei-stol, dc vernieuwing en liet onderhoud, 
tot 30 Apri l '84, van de aarde-, kram-, rijs - en sti'englooiingwerkcn. 
Aanw. 7 en 10 Sept., van 10—12 uren, samenkomst hij  genoemd 
gebouw. 

 te 2'/? uren, door  bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het verrichten van het schilderwerk 
in de m tc Amsterdam. Aanw. 6 Sept., te 10 uren. 

g ƒ 27,800. 
 te 4 uren. door  het gemeentehest.: het verrichten 

van eenige veranderingen cn verlteteringen aan de gemeenteschool. 
Aanw. 6 Sept., te 4 uren. 

 te 12 uren, in het raadhuis: de levering van dc, ge-
durende '84, voor  den dienst der  gemeente benoodigde steenkolen. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz... aan 
het gebouw van bet prov. best: het maken en inhangen van een 
stel bonten ohdouren voor  de Noordzeeslnizen te Umuiden, met het 
maken van houten kappen op de reserveileuren cn het inrichten der 
bestaande bergplaats te Velzen voor  houten deuren. Aanw. 13 Sept. 

g ƒ 14,040. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van 
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eon keiweg, beginnende van den grintweg (znogenaamden Braamdijk) , 
loopendo door de kom der  gemeente , tot op 60 . van 
den duiker, gelegen onder den Boerendaui. Aanw. 8 Sept, te 2 uren. 

 Nept. 
 te 1 uur, door  liet best. van den grintweg van n 

n a a r Gei luiden, op bet raadhuis: de levering van p. m. 300000 
straatklinker s en het maken van p m. 3900 » nieuwe bestrating, 
benevens p. m. 1300 » oude bestrating, in den Nieuweweg, nabij 

 Aanw. 22 Sept., te 3 uren. 
 Nept. 

 te 12 uren. door  liet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het driejari g onderhoud(1884 -86)der 
als zeewering dienende voormalige vestingwallen te , behoorende 
tot de zeewerken in Groningen. . bij  den hoofdingenieur  en den 
ingenieur, la Groningen en bij  den opzichter  Stratingh, te . 
Aanw. 18 Sept. g ƒ 1060 per  jaar. 

 Nept. 
 te 11 uren, doorliet ministerie van waterstaat enz.

het gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den stooinwatermolen te Schellinkwoude. Aanw. 20 Sept. 

 .Nept. 
 tc 10V, uren, door het ministerie vau waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  watervrij -
makmg van 's n weg 2e klasse no. 4. van 's-Bosch naar de 

s bij  Crcvecoeur, in de nabijheid van het gehucht ürten. . bij 
den hoofdingenieur m liet 6e district , den arrondissementsingenieur 
heurenaer, beiden te 's-Bosch en den opzichter  Vroeg, te Oevecoeur. 
Aanw. 22 Sept. g ƒ 5350. 

-ep-Zasn i. te 12 uren. door  den ontvanger der  registratie
domeinen, in het Nederlandsch : het slechten van de noorder-
fronten van Bergen-op-Zoom. het aanleggen van aardebanen, het graven 
eener  waterleiding, het metselen van duikers en het uitvoeren van 
eenige daarmee in-verband-staande werkzaamheden. . bij  den inge-
nieur  voor de ontmanteling F. \V. van Gendt J.Gz., te Arn h den 
hoofdopzichter . van de Erve Jz., te Breda cn den opzichter . . C 
van Bonieren, te Bergen-op-Zoom. 

E . 

P 

. 
, 24 Aug.: lo. het herstellen en ver-

beteren van n in de afdeeling 
Amsterdam; ingek. 6 bilj. , als: 
W. v. , te Jutfaas, / 1280 

. , > Purmcrend. » 1250 

. Snijders de 
Vogel, > Schiedam,  1177 

P. v. Essen, » » 1164.80 
E. . Giescn, » Amsterdam, » 1096 

2o. het herstellen en verbeteren van -
telegraalli jnen in de afdeeling ; ingek. 
3 bilj. , als: 
W. v. , te Jutfaas, ƒ 1060 
!.. Ezerman, » Zutfen, n 954 
ti.  J. , » , » 934 

kapel , 24 Aug.: het herstellen en vernieu-
wen, benevens het onderhoud tot 30 Apri l '84, 
van de aarde-, kram-, rijs - en steenglooiing-
werken van den Willem-Ainiapolder ; ingek. 15 
bilj. , als: 
J. , te , ƒ 9 5 40 

. v. Popering, » Bruinisse, » 9500 
J. , » Wemeldinge, » 9448 
A. v. Popering, » Bruinisse, » 9320 
G. Bolier, » Scherpenisse, » 9280 
0. Bolier, i Bruinisse, » 9240 

. de Bart, » , » 9050 
. de Vriend, » Boisicle, » 9000 

J, de Jonge, » Biczelinge, » 8970 
J. , , » 8826 
C. de Wilde, > , » 8740 
0. . Bolier, » Scherpenisse, » 8725.70 
B. den Exter  v. d. 

Brink , ï , i 8694 
A. Vermorken, n , » 8384 
P. J. Visser, > , » 8360 
gegund. 

, 24 Aug.: het maken van een 
dam door de Blokhuisgracht tc Staveren, be-
hoorende tot de havenwerken in Friesland; 
ingek. 3 bilj. , als: 
W. B. , te , ƒ 5478 

. . Cusvellcr, » Staveren, » 47«4 
A. S. , » idem > 4740 

g  5000 
 25 Aug.: het bouwen van eene 

tuinmanswoning te , onder  beheer 
van den architect . Geijsbeek ; ingek. 
6 bilj. , als: 

, te Nijmegen, / 6279 
Grandjcan, » idem » 5800 

, » Arnhem, » 5445 
N. v. Eek, » Nijmegen, » 4698 
W Braam, » Beek, » 4150 

. . Teeuwissen, » St.-Anna. « 4136 
 25 Aug.: het bouwen van tien 

woningen voor  gehuwde militairen , benevens van 
eene waschplaats met twee woningen voor 
waschbazen, op het kazerneterrein aan de 

u hij ; ingek. 11 bilj. ; hoogste 
inschr. was &  B. Peijra, , ƒ 47,000 
minste inschr. E. . , , » 44,400 

g « 40,600 

 25 Aug.: lo. het maken van ge-
bouwen en inrichtingen en het aanleggen van 
het terrein ten dienste der  gemeentereuiiging; 
ingek. 11 bilj. , als: 

. Pisa, te Utrecht, ƒ 87.497 
F. W. v. Vloten, *  idem » 85,749 

G. J. v. Vloten, te Utrecht, ƒ 84,887 
W. A. G. Jansen, » idem » 82,738 
A. J. v. , » idem » 79.800 
G. , » , » 79,300 

. Vermeer, i> Utrecht, » 79,000 
J. A. v. Straaten » idem > 78,935 
A. C. Vink , » idem » 76,873 
J. v. Schaik, » idem » 76,410 
J. . de Vos, » idem » 76,870 
gegund. 

2o. het vernieuwen en herstellen van schoeiin-
gen en kaaimuren, werftrappen enz. en het 
aanleggen van keerpalen bij  bruggen; ingek. 3 
bilj. , als: 
G. Beemer, te Utrecht, ƒ 79C0 
J. , » Woelden, > 7678 
J , » Utrecht,  6943 
gegund. 

3o. het maken, leveren en stellen van ameu-
blement voor de school le soort aan den 

; ingek. 7 bilj. , als: 
G. , te Utrecht, ƒ 5752 

. Nahiiijsen, » idein » 5650 
 C. Ups'teegh, , » 5487 

J. J. , » Utrecht, » 5294 
.1. , » idem » 5080 
J. v. Schaik, » idem » 4968 
J. J. Welsink, » Woerden, » 4945 

Wegens verleend ontslag aan J. J. Welsink. 
gegund aan .1. van Schaik. 

. 27 Aug.: lo. het 
verbouwen van school no. 1 te ; 
ingek. 'i bilj. , als: 
G. , te Gcndringcn, ƒ 7333 

. J. Vinkenborg, » , » 7093 
11. . licrendsen, » . » 6973 
F. T. , » , » 6724 

. .  6638 
. J. , » ,  59811 
2o. idem van school nu. 2 te ; 

ingek. 7 hij. , als: 
. Gicskens, te Gendringen, ƒ 3250 

J. , » , » 2543 
F. T. , » , » 2528 

. .1. Vinkenborg, » idem  2511 
. . » . » 227» 
. . , » , » 2098.98 
. .1. , » ,  2079 
3o. idem van school no. 3 te ; 

ingek. 8 bilj. , als: 
. Gieskens, te Gendringen, J 3550 

B. v. , » Weel, i 3147 
F. T. , > , » 2849 

. J. Vinkenborg, » idem » 2815 
J. , » , » 2580 
11. . Bercndsen, » idem » 2447 

. J. , » , » 2439 
. . Baank. » , » 2222.22 
4o. idem van school no. 4 te= ; ingek. 

7 hilj. , als: 
A. v. , te Weel, f 10,116 
11. .1. , » , » 9,389 
B. k en 

Willemsen, » Angerloo, n 9,316 
. . Bercndsen, » , » 8,914 

J. , » idem » 8.684 
A. , » Brummen, » 8,456 
S. , » , » 8,196 

a ingekomen 4 bilj. . als: 
B. v. , te Weel, ƒ 22,617 

. . Bercndsen, > , . 20.523 

. J. , > , i 19.84» 
J. , » , » 19,440 

 27 Aug.: Bestek no. 316, het 
mtken van een ijzeren wegbrug over  den N. 
11. S. S. en het goederenstation aan de Nieuwe 

Vaart te Amsterdam, tegenover de Czaar-
Peterstraat; ingekomen 5 bilj. , als: 
G. . v. , te Amsterdam, / 14,600 

. . » ,  14,500 

. J. , » Amsterdam, » 13,989 
Société anonymo de Tra -
vaux e et Bacalan, 
tc Parijs, hij  Enthoven 
domicilie, s idem  13,599 
. J. Entheven &  Co., » , » 13.499 

Begrooting > 12.500 
 27 Aug.: het inaken van een 

gegoten-ijzeren duiker  met schuif, ter  vervan-
ging van den steenen duincr. don-den -
schen dijk bij  Thedincswaard, onder  beheer  van 
den architect C. v. Weerden, te Tiel; ingek. 7 
hilj. , als: 
l'cii n ,t llauiluin . te , f 1240 
J. v. , i Wamel, » 876 
J. de Weiier,  Tiel. » 772 
E. v. Zetten, » idem  724 
A. F. , » idem » 716 
J. v. Alphen, » idem  699 
J. v. d. Zijp , l idem » 698 
gegund aan .1. v. Alphen. 

. 28 Aug.: lo. het over  eene lengte 
van 1240 . verdio  der  Pettelaarschc Vaart-
graaf (in 2 perceelen); aannemer Ger. van den 
Berg. te , voor ƒ 645. 

2o. het over  eene lengte van p. in. 200 . 
verdiepen der ; aannemer . 

, te ürten. voor J 159. 
3o. het over  eene lengte van 66 . verbroeden 

en verdiepen vau dc zoogenaamde t 
langs den Singel en de Vierbond, genaamd de 
Bleekveldjcs. nabij  de schutsluis; aannemei . 
den Utter, te , voor  /'  75. 

4o. het over  lengte van 1185 . ver-
diepen der e Vaartgraaf (in 2 per-
ceelen); aannemer . den Otter, te , 
voor ƒ 765.95. 

P r i n s en hage. 28 Aug.: het afbreken en 
wederopbouwen vau een woonhuis, onder be-
heer van den bouwkundige A. C. Buijzerd; 
ingekomen 5 bilj. , als: 
J. , te Prinseuhage, ƒ 4047 
A. Sprangers, » idem » 3930 
A. , » idem » 389» 
A. v. , » idem  3885 
F. P. v. d. , » idem » 3746 
gegund. 

, 28 Aug : lo. Bestek no. 388, het 
maken van eene brug met 130 openingen, elk 
wijd 4.78 , over dc , in den 
spoorweg 's-Bosch—Nijmegen, inet bijbehoorende 
werken; ingek. 18 bilj. ; als: 
B. . Clcrcx. te Bokstel, / 42.000 
J. A. v. d. Eerden 

Wzn., » idem » 41,500 
.1. Smit , i Slikkerveer,  39.000 
.1. de , » Arnhem, ,600 
Gebr, l.onsink, » idem ,400 
A. Willaert , » Bokstel, » 37,000 
G. J. Groot en J. 

. » St.-Anna b/Nijm., » 36.990 
G. . v. ii . . Arnhem.  36.400 
J. r  Jzn., » Puttershoek, » 30,000 
J. . , » Grave. » 35,500 
J. v. üijen Pzn.. i> Schijndel, » 35.100 
A. Geldens, » Osch, » 35,300 
P. v. d. ,  Nijmegen, » 35,000 
G. J. v. Erp, » 's-Bosch,  34.690 
J. ,  Grave, » 34,600 

. , » Osch,  34.365 
. W. v. , > Tuil . a 31,890 

G. Schermers, » Bussen, » 30,800 

2o. Bestek no. 389, het leveren van ijzeren balken, dwai-sliggers met vcibindingsdcelen, hoek- en plaatijzer: 

A. &  V. , , gezamenlijk voor / 33,578. 

ijzeren bslken dwarsliggers onderlegplaten klomplateuj  veerringen| klemboiiten hoekijzer plaatijzer 

. S. Stokvis Sc Zn., 
Geveke Sc Co., Amsterdam, 

a Sc Chabot, , 
 Van der  Vliet, Amsterdam, 

/ 17,290.— 
16,986 — 
15,610.40 
15,590.64 

ƒ 3,853.20 
3,340.— 
4,056.— 

37,670.68 

/ 800.-
460.— 
580.— 

1760.— 

/ 204.80 
244.— 
420 — 
640.-

/ 64.— 
40.-

320.— 
38.69 

ƒ 320.-
315.-
140.— 
250.50 

/' 1115.54 
870.— 

1157.10 
.67 

f 2405.40 
2176.-
2152.20 
2197.7» 

s-llage. 29 Aug.: liet dempen enrioleeren 
van eenige slooten achter het -
wegje; ingek. 4 bilj. , als: 
F. v. d. Vlugt, te , ƒ 25,500 
 de Bruijn , » idem » 18,555 

P. , » idem » 18,200 
G. , , « 17,700 

llel-en-lioehop, 29 Aug.: het veranderen der 
apenbare school, aldaar; ingek. 15 bilj. , als: 
Van den Berg, te , ƒ 4900 
«  A. , » Vianen, » 4725 

. v. Nugteren, » idem » 4530 
 de Zeeuw v. Wel,» , » 4460 

, , 
W. J. , 
Joh. Witkamp, 
A. C. Poot, 
Com. Spi-ong, 
A. n Az., 
Joh. , 
P. de , 

. J. de , 
J. Schouten, 
11. , 
gegund. 

 29 Aug. 

» , 
» Tiil-en-'tWaal , 
 Vianen, 

» Vianen, 
» , 
o , 
» Vianen, 
» Gicsendam, 
» , 
 Vianen, 

» Schoonerwoerd, 

 4380 
 4379 

» 4300 
.< 4294 
 4283.48 
 4250 
 4200 

» 4074 
» 3996 
 3899 

» 3679 

: het maken van gebouwen 

en eenige andere werken op de stations l.age-
Zwaluwe, , Waspik, e vaart 
en Waalwijk , voor het gedeelte Zwaluwe— 
Baardwijk van den spoorweg Zwaluwe—'s- Bosch; 
ingek. 6 hilj. . als: 
C. , tc 's-llage. ƒ 3S9.99» 
A. Vos , » , » 387.250 
G. W. v. , » lleiiiuen  386,140 
J. J. v. Sluisdam, » , » 382.300 
J v. Grucnendael. » Niuiein, » 378.935 

, , » Sliidrecbt, » 374.800 
 29 Aug.: de levering aan de 

gemeente van 100,000 . magere steenkolen; 



E . 

minste insehr. was Eu. de , te Vierlingsbcek, 
a / 5.96 por  1000 . 

 29 Aug.: pere. 1, hrug over 
de ; pere. 2, verf-, timmer- en repa-
ratiewerk henevens het bouwen van een slaap-
kamer aan het . 

pere. 1 
P. de , Wageningen, ƒ 849 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

10G7 

988 
890 

1077 
703 

pere. 2 
ƒ 524 

411.94 

537 
585 
449 

502.50 

J. , 
J. r , 
Wed 11. de Vries 

. A. .1. Popping, 
A. de . 
J. W. Weigraven, 

. E. , 
2 dagen beraad. 

 29 Aug.: het maken van een 
gebouw voor  kantoren, berg- en werkplaatsen 
en bovenwoningen, ten dienste der  drinkwater -
leiding, aan het t z/z. naast het 
Stailstimmcrhuis, te ; ingekomen 14 
bilj. . als: 
F. W. v. Vloten, te Utrecht, ƒ 34 497 

. , » , » 31.248 
. s Jr., » , » 29.443 

P. G. Winters, » , » 28,629 
J. A. N. , » , » 28,589 
B. . Beijderwelleu, » . » 28.241 
G. de s ,t Zn., » idem » 27.572 

. v. d. Sande. » idem » 27.435 
W. G. C. , » idem » 26 960 
G. . Basttaanse, » idem » 26.900 
J. , » idem » 26.881 
W. . . > idem » 26.498 
P. A. A. v. » idem « 25,570 
W. E. , » , « 24.866 

 ad. [Jsel, 29 Aug.: het maken van 
eene kapitale houwmanswoning. met hooiberg 
enz., in den polder , voor . F 

.  ingek. 16 hilj. . als: 
J. A. , . 
Ego lilok Az.. Vlaardingen, 
J. de Jongh, Gouda. 

. Groenewegen. Nootdorp, 
J. Balm, , 

. Gesinan. Oudshoorn, 
W. de Jongh. Gouda, 
G. en S. Bodegraven, Nieuwkoop, 
J. Spruit X- Co.. , 

. i jendijk . Nieuwerkcrk a/d. Usel, 
P. Vermeer. Gouda, 
C. v. , Nieuwerkcrk a/d. Usel, 
YV. . . , 
J. v. d. Broek, Zevenhuizen, 
T. v. Winkelhor , .luderkerk a/d. 

Usel, 
A. . Waddinksveen, 

 30 Aug.: het verrichten van 
eenig buitenvorfwerk. benevens eenige biunen-
schitder- en behanguerkeu aan en in verschil-
lende gehouwen onder  het heheer  der  Gods-
huizen: ingekomen 0 hilj. . als: 

. Burin . te , ƒ 724 
A. Sprink.  idem » 698 

. , > Nieuwtand, » 690 
Sterk ft Zn.. » , » 683 
J. S. , » idem » 636 
C. J. Geldof, » idem » 516 

, 30 Aug.: het vergrooten der 
kerk en het houwen van een nieuwen toren aan 
de kerk der  parochie van den . Werenf'ridus, 
onder  helleer  van den architect G. te e 
Wz... te : ingek. 12 hilj. . als: 

ƒ 22,222.22 
» 15,480 
» 15.218 
» 14,995 
» 14,770 
v 14.625 
» 14.621 
» 14.600 

13.298 
13.099 
13,084 
12.999.99 
12,920 
12,890 

12,565 
12.4S0 

Th. Putman. 
B. Bolder, 
W. A. . , 
J, , 
J. v. Groenendae 
Th. N whoer, 

h Jl 
A. J . 
E. v. d. Woerd, 
A. v. , 
Alb. v. . 
W. Bloem, 
gegund. 

 30 Aug.: het bouwen van een 
barak voor  besmettelijke zieken, achter  het 
ziekenhuis: minste insehr. was . Snijders dc 
Vogel, te Schiedam, voor  ƒ4616, aan wien het 
werk is gegund. 

 31 Aug.: het bouwen van eene 
schutsluis in het A|ioldiiornsche kanaal, met 
hijhehoorende werkzaamheden, onder  dc ge-
meente lieerde: minste insehr. was P. van de 

, te Nijmegen, voor  ƒ 01,600. 

te Arnhem, 
» idem 
 idem 
» Wortnerveer, 
» Nuuhcin, 
 Balk. 

l Arnhem, 
» Wateringen, 
» , 
.1 . 

 rui, 
, 

ƒ 15,450 
» 15,100 
» 14,961 
 14.480 

» 12,537 
» 12,240 
» 11,571 
. 11,500 
» 11,450 
» 11,200 
 11.111 

» 10,700 

L 

E
van G 8  1883. 
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. 
 Sept. 

, te 10 uren, rioor  liet ministerie van waterst. enz., aan
het gebouw van het prov. best.: het houwen eener  steenen schutsluis, 
ter  vervanging van de bestaande schutsluis no. 1 van bet zijkanaal naai-
de s in . . bij  den hoofdingenieur  eu den ingenieur 
Bekaar, beiden te . g J 29.000. 

 te 10 uren, door  den pastoor  Schuurs, bij  Van den 
Berg: het afbreken en wederopbouwen van het achtergedeelte van 
zijne pastorie. t bij  den architect . , te 's-Bosch. 

 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën: de levering 
in 5 perceelen. van: 

l i ' perceel, verzinkt d no 11: 
2e en Se » ijzeren telegraafpalen. ; 
4e en Be » ijzeren haakvormige isolatordragers. 
Amsterdam. te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van 

eene openbare lagere school 3e klasse voor  meisjes in de Van-Olden-
barneveldtstraat bij  de le . lid. bij  den stads-
architect, raadhuis, kamer no. 101. 

 te 3 uren. op het raadhuis: lo. Bestek no. 10, het beuwen 
van 152 . kaaimuur langs den Burgel. aan den Vloeddijk ; 2o. Bestek  1 

no. 1?, het bouwen van een schoolgebouw voor  384 leerlingen. 
 te 4 uren: het slatten der  vaart hij . | 

lang 110ü . Aanw. te 2 uren. 
 bij  .1. : het verrichten van baggerwork, ter  1 

lengte van p. to. 80 . in de Wijtgaardervaart , langs den opslag van ^ 
aarde bij  Wijtgaard . Aanw. te 10 uren. 

 door  het best. van het : bet doen van 
eetii"e herstellingen aan de krib - en nevelwolken beneden Candia on ! 

voor**  do Scherpen kamp, langs den linker - en rechteroever  van den \ 
Ned er  rijn . 

<...rii n ui. te 10 uren, op liet bureau der  genie: het doen van voor- ; 
zieningen aan gebouwen van het fort bij  Fverdingeu. en hot aanbrengen , 
van rakken en maken van een zolder  in de artilleriolood s van het fort ! 
bij  de Nieiiwostoeg, onder  beheer  der  genie. . hij  den eerstaanwezend ! 
ingenieur, aldaar. g ƒ 1300. Biljetten inzonden 10 Sept.. vóór 3 ' 
uren. op het buieau der  genie. | 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener  school ! 
en onderwijzerswoning in de buurtschap , gemeente Neode. [ 
Aanw. op den dag der  besteding tc 9 uren. 

 door  G. Warmolts, te Noordsche Schout: het bouwen
van een winkel, woonhuis enz. lui . bij  don architect . . te ! 
 oogeveen. 

 te 12 uren, ten gemeentehuize van - | 
radeol: het verrichten van eene belangrijke verbouwing der  openbare
lagere school te Wirdiu u (dorp). . bij  don gomeeiiteopziehter  ! 
\Vesselius. te lluizuiu . 

 te l  uren. door  burg. en weth.: lo. het leveren van 
875 . , ten dienste van het gemeentebestuur. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot. expl. van Staatsspoor-
wogen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 79, hot leveren van 
stal.  spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplaten cn ijzeren haak- en 
schroefbouten. (Vernieuwingsfonds ; 2o. Bestek no. 80 
het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- en onderlegplaten en 
ijzeren haak- en schroef bouten. (Vernieuwingsfonds ; 
3o. Bestek no. 81. hot leveren van staler. s|«ooi-staven, stalen lasch- cn 
onderlegplaten en ijzeren haak- en schroefbouten. (Vernieuwingsfonds 
Almeloo--Santbergen cn Zuidoosten: 4o. Bestek no. 387, het maken van 
de uitbreidin g van de horstel lings werk plaats voor  den dienst der 
telegraphic op hot station Ptrecht. . aan het centraalbureau. 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: het dempen vau het vaar-
water e n cn Potterszijton, aldaar, waarbij  riolcering. bestrating 
en verdere werken. . bij  den gemcentearchitcct. 

 tc 2 uren. door  burg. en weth.: eenige ver-
bouwing van dc openbare school en reparatie dor  onderwijzerswoning. 

. bij  den gemeenteopziehter  A. Flipsc. te Weesp. 
 in het l e Pauw: hot leveren van kerkbanken, 

in 2 perceelen, voor  de in-aaiibouw-zijnde kerk der  llerv. gemeente, 
aldaar. . bij  dc architecten W. &  F. C , tc Zwolle. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterstaat enz.: 
het verrichten van werken tot voorziening van den rechteroever  dor 

s in dc gemeente . tusschen do kiloineterraaion 18 en 19.
. bij  den hoofdingenieur  Van Wiesen, te 's-llage. bij  den ingenieur 

Van t tc Vucht en bij denopobhter  Willems, tc . g | 
ƒ 17,300. ƒ . . 

 te 11 uren. door  hot'mmistori c van waterst. enz.: de aan-
leg van eene kade met grintweg door  den n overlaat ge-
naamd bet , onder  de gemeente , tusschen de kilometer- | 
raaien 68 cn 69 der  herziene rivierkuat . g ƒ 22.900. 

 te 11 uren, door  don directeur  en commandant dor  | 
marine: do levering van lo. eene parti j  ijzeren gewalste platen, 2o. 
eene parti j  ijzeren klinknagels. 

 te 12 uren, door  burg. cn weth.: het baggeren van 
de Gasthuishaven, de Weesliuishaven, de vaart langs do stadswcrkplaats 
cn dc sloot achter  dc , in 2 perceelen. Biljetten 
inzonden ter  secretarie, 'vór 11 uren. Aanw. 10 Sept.. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  don aannemer A. Vos . in het l Noord-

holland: lo, het verf-, glas- en behangwerk; 2o. het stukadoorwerk aan 
ilt ! gehouwen on andere werken op dc stations n en Aveuhorn van 
don spoorweg . . in de aannemerskeet te

Z u l t e n te 5 uren, dooi- . Spanjol': hot bouwen van een pakhuis 
op perceel 2 van het bouwterrein aan do Noorderhaven, aldaar. Bestek 
on teekening liggen in het l e Prins. . bij  den architect J. 

k Wz.. aldaar. 
 door  A. &  A. . van : het schilder-, stukadoor- en zink-

en loodgicterswerk van eene in-aanbnnw-zijnde dubbele villa, aldaar, 
cn van een schoolgebouw met oiidovwij/ei-s'woning, te Oosterwijk. bij 

, iu 6 perceelen. 

 tc i" i , oren. door  het best.  deu polder  Van dor , 
bij  A. B roe ren : lo. gewoon beslagwcrk langs den k onder  Orten, 

n en , ter  oppervlakte van 2; 2o. franco leveren 
op de terp bij t stoomgemaal te Orten van 108 : t steenpuin; 3o. 
leggen eener  juiinglooiiii g over  eene oppervlakte van 704 2. mot 
levering van palen en latten, hil . bij  deu polderopzichter  Vos, te 
Orten. 

 (bij  Arnhem», te 12 uren. door  den commandant van het 
l r : de levering van 140.000 . vette 

steenkolen, ten dienste van genoemd huis. 
 tc 2 uren. door  het polderbest., bjj  ('. G. Storij : de leve-

rin g van dc boiioodigde hoeveelheid steenkolen, oho en vet, voor  de 
stoom wa te rma chine. 

, to  uren. door  het best. der  waterkeering van het cala-
mi tcuse waterschap k en den calami teiisen Boi se le polder, 
in het  ei tieg.honw: het herstel, dc vernieuwing en hot onderhond, 
tot :!0 Apri l '84. van de aarde-, kram-, rijs - en steengloonngwerken. 
Aanw. 10 Sept., van 10—12 uren. samenkomst bij  genoemd gebouw. 

 tc 2 ' u ren , door  het ministeiie van hiimeiil . zaken, aan 
het gebouw van het pniv, best.: hot verrichten van het schilderwerk 
in dc i te Amsterdam. g ƒ 27.800. 

 te 4 uren, door  hot gemeentehest.: het verrichten 
van eenige veranderingen en verbeteringen aan de gemeenteschool. 

. 
. to 12 uren, door  het best. van don Zuidwijkermeerpolder , 

in het llotel-Appelilcun: het maken van cenc zandkisting in de ring-
kade van genoemden polder, ter  lengte van 400 . . bij  den polder-
opzichter  .1. .1. , tc Velzeii. 

, te l uur, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
herstellen cn verb, teren van n in dc afdeeling , 
in 3 perioden. : pere "l J 2270. pere. 2 /'  1190. pore. 3 ƒ000. 

 te 1 uur. door  den architect C. A Bom bach Cz.. in e 
- : hot verbouwen van een perceel aan do , 

no. 9. 
 te 4 uren. iu de christelijk e school: hot veranderen van 

hot bestaande en het bijbouwen van ccn nieuw schoollokaal. . bij 
den architect E. G. Won tink, to Schalkwijk. Aanw. tc 12 uren. 

e hl e , te 6 uren. door  het best. van den polder  Oostabt. bij 
.1.  de levering van steenkolen voor  hot stoomgemaal vin don 
polder. 

 te 12 uren, door  A. Baron Sloot van Olilruiteiihorgh , 
bij  .1. Seidel: het bouwen van een woonhuis met schuur  te Aiubt -
Vollenbovc. met hijlevering dei- materialen. Bestekken verkrijgbaar  bij 
.1. Seidel en den opzichter  A. Spit. aldaar. 

 door  burg. en weth.: lo. te 1 uur, het maken van 
eene overdekte vischmarkt; 2o. te l ' / . uren, het maken van school-
banken cn ander  schoolmeubilair  Biljetten inzenden 14 Sept.. voor 
's avonds h uren. 

a-etarie van : do levering van 23,000 
alklinkers. franco vóór 29 Sept. op den loswal tc 

, ter 
beste i n 

. 

, te 10 uien. aan den Arendstuiu: het maken van 
bergplaatsen voor  voertuigen enz. te , onder  het beheerder 
genie te Zwolle. . bij  den eerstaanwezend ingenieur, te Zwolle
don opzichter  van fortificatiën , te , g ƒ 1000. 

 . te 12 uren, in het raadhuis: de levering van dc, ge-
durende '84. voor  don dienst der  gemeente henoodigde steenkolen. 

 te 12 uren, iu het Bornhof; o. a. de levering van brand-
stoffen. 

 te 123,\ uren. door  burg. cn weth.: lo. hot verdiepen 
der  Noorderhaven; 2o. hot leveren van eenige gegoten-ijzerwerken ten 
dienste der  ufwateringsrinleti . 

 te 1 uur. door  den architect Brink F vors, namens .1. van 
den lieig. in het : het bonwen van  hoerenhuis aan 
den g te . met levering der  materialen. Biljetten 
inzenden vóór 12 uren, bij  deu architect tc . Aanw, to 11 uren. 

 te 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 39(1, het maken cn her-
stellen van eenige werken tot beveiliging van den spoorweg tusschen 
l'trech t cn Bokstel, lid. aan hot centraalbureau en bij  den sectie-
ingenieur  F. Sassen, te 's-Bosch, Aanw. 13 Sept.. te 11 uren, te be-
ginnen bij  den Ortenscheweg. 

 te 12 uren. doorhing, euweth.: het afbreken dor  bestaande 
School cn het bouwen van cenc school voor  240 kinderen, mot berg-
plaatsen, privaten, meubelen eu/.. . bij  den architect 11, van e 

. tc . Aanw. to 10 uren. 
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 door  hurg. ri l weth.: eene belangrijke aanbouwing der  openbare 
school in die gemeente. Aanw. door  den bouwkundige A. dc Boer  van 
der , te , 18 Sept. 

 te 11 uren. door bet ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
stel houten ehdeuren voor de Noordzoesluizen te Umuiden, met het 
maken van houten kappen op de reservedeiiren en het inrichten der 
bestaande bergplaats te Vel/.en voor  houten deuren. Aanw. 13 Sent 

g f 14.040. 
 te 12 uien. door  hurg. en weth.: het bouwen van eene 

school voor 400 kinderen met ondei w-ijzerswonhig, op een perceel 
weiland aan de verlengde . Aanw. 2 dagen voor de 
besteding. 

 te 2 uren. door bet kerk best der . parochie . 
a , te 't . gemeente Zaandam, in 't Vergulde Paard: 

bet maken van  kerkhof en e werken, lui . hij  den 
architect A. ('. , llaarleiiuner-llouttu i te Amsterdam. Aanw 
18 Sept.. te 10

 te  uren. door  burg. en weth.: het bouwen van 
eene nieuwe school met 2 lokalen en een onderwijzerswoiiing teSellingen 
Aanw. 18 Sept., te 11 uren. 

. te 2 uren, door  burg. en weth.: het maken van 
een keiweg. i le van den grintweg <zoogenaamde!! , 
loopciiilo door de kom der  gom te h ent. tot op 80 . van 
den duiker, gelegen onder  den  endani. 

 te 1 uur, door het best. vau deu grintweg van n 
naar  Gciioinuidrn , op het raadhuis: d- levering van p. in. 300 000 
straatklinker s en het maken van p m. 3900 » nieuwe bestrating 
benevens p. in. O » oude bestrating, in den Xieuweweg. nulli j 

. Aanw. 22 Sept., te 8 uren. 
 2.1

. le 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van bet prov. best. het driejari g onderhoud (1884—80) der 
als zeewering dienende voormalige vestingwallen te l behoorende 
tot de zeewerken in Groningen. . hij  den hoofdingenieur en den 
ingenieur, te Groningen en hij  den opzichter  Stratingh, te . 
Aanw. 18 Sept. g ƒ n per  jaar. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van liet prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den stooniwateriiiolen te Srlielliukwoude. Aanw. 20 Sept. 

 te 1/, uren. door het ministerie vau waterstaat enz., 
aan het gebouw van het pen. best.: het voortzetten der  watervrij -
ïnaking van 's n weg 2e klasse no. 4. van h naar de 

s hij  Crevecoeiir, iu de nabijheid van het gehucht Orten. . bij 
den hoofdingenieur in het (ie district , den arrondissementsingenieur 

. beiden te 's-Bosch en den opzichter  Vroeg, te Crevecoeur. 
Aanw. 22 Sept. g ƒ 5350. 

 Oct. 
 te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz... aan 

het gebouw van bet prov. best.: bet driejari g onderhoud van de vaar-
tuigen eu al hetgeen verder  behoort bij  het materieel der  Nedcrlandscb-
Belgiscbe veren op de s iu , van 1 .hui '84—.'11 . '86, 
voor  genu schappelijke rekening der  Nedorlandsche en Belgische 

. . bij  den hoofdingenieur en deu ingenieur  Bekaai-, 
beiden te . Aanw. 2+ Sept. g /'  1700 per  jaar. 

 - o p  te 12 uren. door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, in bet Nederlandsen i het slechten van denoorder-
fronten van Borgen-op-Zoom. het aanleggen van aardebanen. het graven 
eener  waterleiding, het metselen van duikers en het uitvoeren van 
eenige daarmee in-verband-staande werkzaamheden. . bij  den inge-
nieur  voor dc ontmanteling F. W. van Gendt J.üz., te Arnhem, den 
hoofdopzichter 1'. van de Erve Jz., te Breda cn den opzichter . 11. C. 
van Someren, te lïorgen-op-Zoom. 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen van den m van den polder het i lest. 
gelegen aan den rechteroever van de , vau buiten-
gewone wintei-schade. . bij  den hoofdingenieur  Van , te 

, deu ingenieur e Briiijn , te t en der. opzichter  Biiumer, 
tc Werkendam. Aanw. 20 Sept 

 te 12 uren, door bet ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen : het maken van afsluitingen voor  publieke 
overwegen, werken tot bewaking en afdeeling en eenige verdere werken 
tot voltooiing van deu spoorweg . lui . bij  den eerst-
aanwezend ingenieur bij  de S.S. te . Aanw. 25 cn '26 Sept., te 
11 uren, aanvangende te Piirincrend . g ƒ 22,500. 

 te 12 uren. door het pro», best.: het bouwen van eene 
wachterswoning hij  de draaibrug in den straatweg naar  Nieuw-Schoone-
beek over het kanaal van n naar  dc Pruisische grens, iu de 
richtin g van Alte-Picardie. Aanw. 4 Oct. g / 1280. 

P 
VA N 

. 
 24 Aug.: lo. het afbreken van 

eene schuur cn het bouwen van pakhuizen met 
bovenwoningen, aan het Schuitendiep, de Wtl -
straat en Bloekersgang te Groningen, ouder 
beheer  van de architecten . & . ; 
ingek. 14 bilj. , als: 

. J. , te Groningen, ƒ 13,419 
.1. .1. Walker, » idem » 13,218 
.1. Werkman, » idem » 13,200 

. .1. , » idem » 13,1114 
J. Poelman, » idem » 12.980 
B. de .long,  idonl » 12,589 

. Janssen, » idem  12,538 
.1. , » idem » 12,439 

. , » idem » 12,400 
. Fokkes, » idem » 12.389 

J. de Vries, » idem » 11,909 
E. Peters, » idem » 11,777 
T. Y. Jelsma, » idem » 11,0*7 

. , » idem » 11.233 
gegund. 

8o. het doen van eenige vertimmering in en 
aan eene behuizing aan den Singel te Groningen, 
lett. B. no. 102; ingekomen 0 bilj. , als: 
E. Peters, te Groningen, ƒ 1100 
J. .1. Walker, » idem » 994 
.1. , » idem » 928 
T. Y. Jelsma, » idem » 807 

. J. , » idem » 792 

. , » idem » 783 
gegund. 

 29 Aug.: het bouwen van eene nieuwe 
voorbehuizing met daarachter te maken schuur, 
op ecu nieuw terrein, onder  beheer  van den 
architect .1. Siccama, te ; ingekomen 21 
hilj. ; als: 
T. , te Groningen, ƒ 7210 

. , » idem » 0021 
J. ,  idem » 0583 

r , » , » 0199 
. , » Bedum, » 0150 
. , » Groningen, » 0149 

J. ,  idem » 0055 

T. Bos, » Bedum, »
T. Jclscina, » Groningen,  5999 
A. Sikkens, » Noordlaren, » 5980 
A. v. , . » 5975 
P. Post  Ten Post,  5V38 
G. ,  Zliidborn , n 5842 

. Steenstra, » Zuidlaren, » 5080 
. , » Bedum, » 6000 
. , » idem  5590 
. Nieland, » Warfum ,  5558 

A. . » , » 5553 
. de , » Groningen  5492 
. ,  Ziiidborii , » 5490 

A. Benninga,  Bedum » 5220 
gegund. 

 29 Aug.: bet ver-en aanbouwen 
der  Westerbroekster  school; ingek. 5 bilj. , als: 
J. G. Boorsma, en 

. G. Boorsma, te Groningen, / 7349 
J. E. Wolrich en 

. Wolrich , » , » 7200 
. Waslander en 
N. J. , » Noordbroek, » 7142 

J. Buurke cn N. 
.1. ,  idem  0064 

. z en . J. 
Eininelkamp, » , » 6060 

 31 Aug.: bet bouwen van een 
pakhuis op de e te Amsterdam, onder 
beheer van de architecten W. van n 
Campagne &, . Confcld von Fel bert; ingek. 18 
bilj. , als: 
E. . , te Nieuwei amstel, / 399,000 
J. ,  Amsterdam, » 374880 
Gebr. Van Berkum,  idem » 373,000 

e ' cn 
Schouten, » idem » 372.0C0 
. , » Osch,  307.980 
e Zwaan en , » Amsterdam,  307.367 
. J. . v. 1  » idem » 307,000 
. v. ,  Naarden, » 346,750 
. . v. , » Amsterdam,  342,719 

W. . ,  idem » 337,574 
A. J. v. , » idem  334.900 

. Zuiderboek, » idem » 329,800 

. n eu W. 
Goedkoop,  idem » 329.447 

. Brand en Seret,  Giesendam,  328,483 
S. . Fernim,  Amsterdam, » 822.968 
S. Wit , » Oterleek, J 322,200 
Peeters en 

,  Amsterdam, » 316,016 
B. v. Buuren, » idem » 309,000 

 31 Aug.: het bouwen van eene 

school met onderwijzerswoning te Oostcrwijk , 
onder die gemeente; gegund aan A &  A. . 
van , te , voor ƒ 14,849. 

 31 Aug.: het stichten vaneen 
fabrieksgebouw voor  zuivelbereiding, voorgebouw 
met woning, stoomschoorsteen, brandstollen-
loods enz., voor dc Oldambster  zuivelfabriek; 
ingek. 7 bilj. , als: 

. Straling, te Ondepekela, f 12,222 
J. Pijkstra ,  Bergum, » 11,595 
O. Bos,  Beerta, » 10,777
.1. ,  Winschoten, » 10,236 
P. , » idem » 9,980 
G. ,  idem » 9,480 

. de ürooth, » idem » .187 
gegund 

 31 Aug.: het onder  proliel her-
stellen en verbeteren van een gedeelte van den 

g van 's-Bosch naar  Tilburg ; minste 
inschr. was G. J. van Erp, tc 's-lloscb, voor 
ƒ C460. 

 1 Sept.: bet sloopen van 2 
pakhuiten aan het Gedempte Spui eu aldaar 
houwen van 2 winkelhuizen, onder  beheer  van 
den architect J. . T. ; ingekomen 35 
bilj. , als: 

J. A. , / 29.800 
J. . » 28.000 
Petera en , » 25,790 

. .1. , » 24.998 
B. Starink, » 24.800 

. .1. . v. , » 24.500 
P. Groenhof eu A. G. , » 24.250 
,1. N  Pm., » 23,970 

. . Wijsman, » 23.848 
J. A. , » 23,811 
G. Woud,  23,7.12 
Gebr. v, Berkum, » 28.700 
C. v. d. Brand cn . , » 23.178 
P. n cn .1. v. » 23,008 
P. .1. v. Workum. » 22,800 
.1. n &  Co., » 22,200 
J. F. .lansen, n 22.190 
C. J. . » 21 980 
.1. 1'. . » 21.900 

. v. , » 21.400 
G. Boom, » 20,976 
C. v. Beemderast, » 20.849 

. r  en Zn., » 20,750 
Brouwer cn , » 20,490 
J. v. Voorthuizen, * 19.990 
W. J. Okses, » 19.990 
J. Poot, » 19.990 
J. n en . A. » 19.375 
W. . , » 19,087 
W. . Struij s en Geuike,  19,000 
E. A. e en C. , » 19.000 

. , Uithoorn, » 18.940 
A. Aaldei-s. (op voorwaarde)  18,500 

. A. Grijpin k lirni a Gebr. 
Brugman, » 18.203 

W. . , » 10.939 
t werk is gegund aan . A. Grijpin k linna 

Gebr. . 
 1 Sept.: het bouwen van een heeren-

huis, onder  beheer van den architect J. . 
: ingek. 7 bilj. , als: 

. v. d. Sandi 
C. v. , 
B. Verlegh, 
W. , 
A. , 
J. J. Vermeulen, 
A. Verhagen &  Zn.. 

te , ƒ 19.610 
, Breda, » 19,428 
 Ginneken, » 18.0G7 

» Prhisenhage, » 17 978 
 Breda, » 17,542 
 idem » 17,520 

» idem » 17,087 
 1 Sept.: het maken van 7 

woningen achter  den Nicuwewcg, aldaar; ingek. 
7 hilj. , als: 
jeras &  Zn., 
C. A. Geelhuis, 
C. . 

. P. v. d. , 
C. , 

. Bijl . 
P. , 

g 
/.miinslag. 1 Sept.: het verrichten van wer-

ken tot verdediging van den vooroever  van den 
calamiteusen polder ; minste inschr. 
was P. A. van dc Velde, te Neuzen, voor  /"6848. 

 3 Sept.: het bouwen van 32 vvach-
tci-shuizcn langs de spoorlijn Zwaluwe—'s-Bosch, 
voor de aannemers Van n Jt Wiegcrink; 
gegund aan de eenige inschrijvers s &  Zn., 
te Zwaluwe, voor ƒ 103,900. 

t m s t c r d i i i n , .'{Sept.: voor de levering van 
verschillende benoodigdlieden aan het departe-
ment van n waren o. a. minste inschr.: 

verfwaren, C. F. Flciuner, te Amsterdam, 
ƒ 4411.85. , _ „ 

spijkert , nagels en hoiitschroeven, 1). >. . 
, idem, ƒ 284.41; 

ti- , ƒ 25.760 
ll idem 1 24.900 
» ,  24.794 
a ,  24.084 

Vlissingen,  24,370 
a idem » 18.500 
a idem  18,495 

zeildoek, J. van Eden Jr . &  Zn., e 
ƒ ,475; 

plaat-, staaf- cn handijzer, a &Chabot, 
, / 1837.69; 

200,000 Waalklinkers, .1. Verwaaijen , 
Arnhem, / 498. 

 3 Sept.: lo. het veranderen der  oude 
school in een raadhuis, en het amoveeren en 
wederopbouwen van een braiidspuithtiisje : 

- Brandspuit- a 
huis huis|e 

J. C. Flik , Zwolle, ƒ 8997 /  ƒ 9794 
J. Wcsterink, Epe, 9625 

. Bold, Apeldoorn, 597 8979 
G. , idem 8330 570 8900 
J. v. d. Bi-aak, idem 8335 

. , idem 7923 
. Uierman, lieerde,
. ten , idem 7025 494 7519 
. J. Eikelboom, 
Apeldoorn, 7089 698 7389 

. v. Zalk. lieerde, 494 
F. W. Geurden, 

Apeldoorn, 0900 300 7230 
gegund aan F. W. Geurden, te Apeldoorn. 

 eene verlmnwing in de e kerk 
aldaar; ingek. 5 hilj. , als: 
 v. d. Broek. te Apeldoorn, ƒ
. , » idem » 389 
 J. Eikelboom,  idem » 382 
. ,  lieerde, > 345 
. ten .  idem  321 

gegund. 
Vucht , 3 Sept.: het maken van een watcr-

keerenden dijk , lang 4500 , iu den polder 
.cn; ingekomen  bilj. . als: 

. den Otter. l , le Bestek / 9640, 
2e Bestek /'  9240. 

G. W. v. , lleiunen, le Bestek ƒ 8727, 
2c Bestek f 8889. 
. . Géertriiidonberg, [le Bestek / 7965, 

 Bestek f 8785. 
. J. Versteeg, Oosterbcek, le Bestek j 7478, 
2e Bestek ƒ 7458. 
Begrooting volgens het le Bestek ƒ 7390 

 » » 7340 
liet werk volgens het  Bestek zal gegund 

worden. 
Vucht , 3 Sept.: het afbreken van de be-

staande- cn het maken eener  nieuwe afsluiting 
in deu steenen duiker  nabij  het fort , 
voor  den ; ingek. 0 bilj. , als: 
Adr . Schellekens. te Vucht, ƒ 788 

. Fraliki-rort , » .  075 
A. J. . , » idem » 059 
J. A. . » Vucht, » 655 
J. Pijnenburg.  idem n 645 
C. v. d. Brugge, » idem » 578.50 
gegund. 

liouda. 5 Sept : bet maken van 355 3 be-
strating van gecreosoteerd dennenhout: ingek. 
9 bilj. . als: 

. Boegen Jr.. te , ƒ 3083 
W. Bokhoven, » Gouda. .. 3428 
P. A. Burghout, » idem  3420 
Tb. W. Bonte,  Amersfoort, » 3390 
J. de Jong, » Gouda.  3370 
C. P. W.  lessing,  idem « 3350 

. J. Nederhoist,  id » :13 
W. C. .  idem  2869 
G. . , » » 2598 

 6 Sept.: eene verbouwing aan
woonhuizen, onder  beheer  vau den architect . 

; ingek.  hilj. . als: 
(i. .1. , te Zutfen, /'  1427 

. W. .  idem . 1422 
Gebr. . » idem » 1402.00 

. Nijland,  idem » 1352 10 

. v. d. Velde.  idem , 1:105.10 
. .1. Bestem,  idem  1144 
. , » Warnsvcld. » 1080 

gegund. 
i l a r l i i i g c i i ,  Sept.: het uitvoeren van ver-

schillende herstellingen aan deu l.eeliwarder-
r  Trek weg; ingek. 9 bilj. . als: 

Wed. T . te , ƒ 3433 
\V. Bonnen», » idem '» 3180 
.1. , » id » 2798 
Gebr. Schaafsma, » idem  2779 
.1. de Jong, , » 2709 
Joh. , » . »
Nijdaui . » Tjiiiiiaruin , » 2700 
G. Anema, » , » 2600 
Jousti-.i, » Baard, > 2494 

g » 2931 

t heiwerk, voor de vei-sterking 
der  schipbrug, aldaar, ten dienste der  Geldersche 
Stoouitl-unweginiiatscliiippij , is gegund aan . 
de Goede, te g en . ,1. , te. 

, voor ƒ 7216. 
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 to 12 uren, in het raadhuis: de levering van de, ge-
durende '84, voor  den dienst dei*  gemeente benoodigde steenkolen. 

/ u i l e n , te 12 uren, in het Bornhof; o. a. dc levering van brand-
stollen. 

 te 123/. aren, door  burg. en weth.: lo. het verdiepen 
der Xoorderhaven; Bo. net leveren van eenige gegoten-ijzerwerken ten 
dienste der  afwateringsriolen. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: dc levering van 10 
schoolkachols met pijpen en schennen. 

 te 1 uur, door  den architect Brink Evers, namens .1. van 
den , in het : het houwen van een hoerenhuis aan 
den g tc . met levering der  materialen. Biljetten 
inzenden vóór 12 uren, bij  den architect te . 

 te 10 uren, aan den Arendstuin: het maken van 
bergplaatsen voor  voertuigen enz. te , onder  het beheerder 
genie te Zwolle. . hij  den eerstaanwezend ingenieur, te Zwolle en 
den opzichter  van fortificatiën,  te . g ƒ 1000. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden van 
Schieland, in het Gemeenlandshuis: het maken van een rietbeslag op 
de binnentaluds van den hulpboezeui van Schieland. . bij  den 
fabrieklandmeter  van Schieland. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wogen, aan het centraalbureau: lo. Bestek no. 390, het maken en her-
stellen van eenige werken tot beveiliging van den spoorweg tusschen 
Utreeht en Bokstel, lui . aan het centraalbureau en bij  den sectie-
ingenieur  F. Sassen, i<- s-Bosch. 

 te 2 urei..  t. het : het afbreken en weder-
opbouwen van het iwrce» 1 aan de t no. 239. . bij 
den architect P. G. , t no. 267. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het af breken der  bestaande 
school en het bouwen van cene school voor  240 kinderen, met berg-
plaatsen, privaten, meubelen enz. . bij  den architect . van e 

, te . Aanw. te 10 uren. 
k , te 2 uien, door  burg. en weth.: de ver- en aanbouw 

der openbare- lagere school te . . bij  den architect VV. van 
der , te Groningen Aanw. van 12'/2 tot 1 uur. 

 door  burg. en weth.: eene belangrijke uaiihoiiwhig der  openbare 
school in die semeente. Aanw. door  den bouwkundige A. de Boer  van 
der , te , 18 Sept. 

 te 10 uren, door  burg. en weth.: het gedeeltelijk ver-
lagen en geheel omspitten of wenden van gronden op den Zuid wal, 

. bij  den geineenteurchitect . . Nahbe, aldaar. Aanw. 19 Sept.. te 
10 uren. n inzenden 19 Sept., vóór 2 uren, op het raadhuis. 

.
 te  uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: het maken en inhangen van een 
stel booten ehdenren voor  de Noord zeesluizen te Umuiden, met het 
maken van houten kappen op de reservodeuren en het inrichten der 
bestaande bergplaats te Velzen voor  houten deuren. g / 14.040. 

Nrhledam, te 12 uien, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school voor  400 kinderen met onderwijzerswoning, op een perceel 
weiland aan de verlengde . Aanw. 2 (lagen voor  de 
besteding. 

. te 12 uren, dooi- .1. Sfokker, in café Nooit Gedacht: 
het houwen van een hotel en café te . . bij  de architecten 
Jan Springer  en Johan Stilliuanu, te Amsterdam. 

 te 12 uren. door  burg. en weth. van Angerloo: het 
maken van 2 schuurtjes hij  de onderwijzers won ing te Giesbeek en 

. Aanw. 17 Sept., te 2'/a uren, te beginnen bij  de onderwijzers-
woning te Giesbeek. Biljetten inzenden 19 Sept. op het gemeentehuis. 

 , te , uren, door  burg. en weth.: lo. het maken en 
leveren van scholmeubelen enz. voor  het iu aanhouw-zijud schoolgebouw 
bij  do kweekschool voor  onderwijzeressen; 2o het maken en leveren 
van gordijnen voor  hetzelfde schoolgebouw; 3o. het leveren van kachels 
met tocbehooren voor  hetzelfde schoolgebouw. Biljetten inzenden 19 
Sept., op het raadhuis. 

 te 2 uren. door  het [kerkbest. der . parochie . 
a , te 't , gemeente Zaandam, iu 't Vergulde Paard: 

het maken van een kerkhof en aanhoorende werken. . bij  den 
architect A. C Bleijs, , te Amsterdam. Aanw. 
18 Sept., te 10 uren. 

 te 4 uren, bij  Joh. F. Zwart : het slechten van een slatwal 
aan het Nieuwe l onder  Zwaagwostoinde, lang 225 l i Bestek ligt 
bij  J. , te . 

 Nept. 
Ylarlilwedde , te 11 uren. door  burg. en weth.: het houwen van 

eene nieuwe school met 2 lokalen en een onderwijzerswoning teSellingen. 
Aanw. 18 Sept., te 11 uren. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
marine: het storten van zand op 's s werf, aldaar. Aanw. 17 Sept., 
te 10 uren. 

 te 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden van , 
in het Gemeenlandshuis: de levering van: lo. 800,000 . of 400 last 
zuilenbazalt (kopstukken); 2o. 800,000 . of 400 last idem lange zuilen; 

00. 400 3 grove puin: 4o. diverse rijsmaterialen; 5o. 10,000 bos riet. 
. bij  den fabrieklandmeter  .1. P. ran den Berg Jz., te . 

 te 2 uren, ten gemeentehuize: de levering van: lo. Belgische 
of e keien voor  eene bestrating van 1760 P oppervlakte, bij 
voorkeur  in afmetingen van l0f (r , of l « . kopvlak; 2o. 328.000 beste 
harde, eenigszins getrokken straatklinkers: 3o. 025 str. . beste harde, 
dubhel-verglaasde i rioolbuizen, waarvan 450 ' 
wijd 0 25 fit.  en 200 ' wijd 0.20 . . bij  den gemeentearchitect F. 

. van . 

n te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemraden van het water-
schap e e k van e van , bij . 

m ik; lo. het met met riet cn rijshout beslaan der  dijken, over  eene 
lengte van ruim 2500 . in 5 perceelen; 2o, het maken en leveren 
van 500 dijkshorden. in 4 perceelen; 3o. het leveren van 6000 hos 
bladriet, 400 bos Gcldcrsch rijs . 600 hos bleeslattcn, in 2 perceelen. 

. . te 2 uren. door  burg. en weth.: het maken van 
een keiweg, beginnende van den grintweg (zoogenaamden Uraamdijk) , 
loopendo door  de kom der  gemeente , tot op 60 . van 

; den duiker, gelegen onder  den Üoerendam. 
, te 4 uren, door  burg. en weth.: het verhouwen van de 

! openbare lagere school te |\ reword, benevens de levering van 32 nieuwe 
banken in die school. . bij  den architect . Wiersoma, te llieruin . 
Aanw. te 2 uren. 

, te 12 uren. ter  serrotarie: het uittrekken van oude-, het 
leveren en inheien van nieuwe palen, en het doon van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan aanlegplaatsen van de havens en langs 
de livier  binnen de gemeente , met de levering der  materialen. 

 Aanw. 20 Sept., te 2 uren, te beginnen aan h;ït bureau der  gemeente-
werken. 

 te l uur, door  het best. van den grintweg van n 
naar  Geneutuideu, op het raadhuis: de levering van p. m. 300,000 
straatklinker s en het maken van p m. 3900 1 nieuwe bestrating, 
benevens p. m. 1300 2 oude bestrating, in den Nieuwe weg. nabij 

. Aanw. 22 Sept., te 3 uren. 
 . te 2 uren, door  burg. en weth.: het afbreken der  oude- en 

het maken eener  nieuwe loopbrug aan den Waterige weg, 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan 
 het gebouw van het prov. best: het driejari g onderhond (1881—86) der 
als zeewering dienende voormalige vestingwallen te l e 

 tot de zeewerkeu iu Groningen. . bij  den hoofdingenieur  eu den 
ingenieur, te Groningen en bij  den opzichter  Stratingh, te . 
Aanw. 18 Sept g ƒ 100"  per  jaar. 

, te  uien. door  den directeur  der  artillerie-sta|»d- en con-
structiemagazijnen: de levering van verschillende behoeften, voor  den 
dienst der  artilleri e (pyroterhnische werkplaats) te Soeraouia over  1884 
suppletoir. 

 te 11 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in e 
: het bouwen van kazernen ca. voor  1'2 bataljon infanterie, 

te Arnhem. . bij  genoemden ingenieur. g /'  423,000. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den stoom watermol en te Schelliukwoiide. Aanw. 20 Sept. 

 te 2>,j  uren, door  het ministerie van binneul. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. de levering eu opstelling van eene 
oliegasfabriek (systeem Julius Pintsch). tot het voortbrengen van licht-
gas voor  circa 400 lichten, met inbegrip van alle l>enoodigde gasleidingen, 
ten behoeve van het t te . Aanw. 
17 Sept., te 1 uur. g ƒ 8660: lo. het maken, opstellen en in 
gangharen toestand opleveren van eene inrichtin g tot stoom waterver-
vvarming, benevens waterleiding, stooiukokerij  en stoomwasscherij, ten 
behoeve van het t te , iu 5 (>er-
eeelen. Aanw.  Sept., te 1 uur. g ƒ 56,337. 

 tc lO'/ t uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  watervrii -
ïuakiug van 's n weg 2e klasse no. 4. van 's-liosch naar  de 

s hij  ('reveeoeur, iu de nabijheid van het gehucht Orten. lui. bij 
den hoofdingenieur  in het 6e 'district , den aiToudisscmcutsuigcnicur 

n renter, beiden te 's-Bosch eu den opzichter  Vroeg, te Creveeoeur. 
Aanw. 22 Sept. g ƒ 5350. 

 te  uren, door  de directie van de straatwegen tus-
schen m eu n en tusschen n en Schiedam, 
in het café Belvedère: het vijfjari g onderhoud van bovengenoemde 
straatwegen. . bij  den secretaris der  directie . va» Staveren, te 

. Aanw. 25 Sept., te 11 uren, aanvangende aan de Bontc-
| Paal. nabij . 

 a/d. : lo. het verhoogen van het zoogenaamde Polders-
dijkj e of den veerden, naar  en over  de Sliksloot; 2o. het bouwen eener 
brug over  de Sliksloot, ter  vervanging van het aldaar  bestaande veer, 
in 2 perceelen en in massa. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud van de vaar-
tuigen en al hetgeen verder  behoort bij  het materieel der  Nederlandsch-
Belgische veren op de s iu , van l Jan. '84—31 . *86, 
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dei- Nederlandsche on Belgische 
niour  en den ingenieur  Bekaai-, 

ƒ 1700 per  jaar. 

voor  gemeenschappelijke rekening 
. . hij  den hoofdin^ 

beiden te . Aanw. 24 Sept, . 

 te 12 uren. dooi- den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, in het Nederlandsch : het slechten van denoorder-
fronten van Bergen-op-Zoom. het aanleggen van aaidebanen, het graven 
eener  waterleiding, het metselen van duikers en het uitvoeren van 
eenige daarmee in-verbund-staiuiile werkzaamheden. . hij  den inge-
nieur  voor  de ontmanteling  W. vau Gendt J.Gz... te Arnliem, den 
hoofdopzichter . van de Erve Jz., ie Breda en den opzichter  li . . C. 
van Siiinereii, te lïergeii-op-Znoin. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst enz..: het 
herstellen van den n van den polder  liet , 
gelegen aan den rechteroever  van de . van buiten-
gewone winterschade. . bij  den hoofdingenieur  Van , te 

. den ingenieur  Bruijn , te t en der, opzichter  Büumer, 
te Werkendam. Aanw. 20 Sept. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: liet 
inaken vau !l kribben en van glooiingen van 4 op 1 aan 10 beslaande 
kribben, tot verbetering van den l hij  Westervoort, tus-
schen de kilnnielerraaien  en 3 lui. bij  den hoofdingenieur  het 
le rivierdistric t Van der  Toorn, te c eu hij  den ingenieur  l i .
te , Aanw. 88 Sept. g ƒ 12,460. 

, te 12 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz... ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van afsluitingen voor  publieke 
overwegen, werken tot bewaking en afdeeling en eenige verdere werken 

len eerst-
te 

tot voltooiing van den spoorweg Zaandam—tloorn. inl .
aanwezend ingenieur  bij  de S.S. te . Aanw. 25 en 26 Sept 
11 uren, aanvangende te Purnierond. g ƒ 22,500. 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best: het maken van eene herg-
loods voor  cene stooinloskraan te . . hij  den hoofdingenieur, 
te m en den ingnieur  Blom, te Amsterdam. Aanw. 27 Sept. 

g f 2980. 

 te 12 uren. door  het prov. best.: het bouwen van eene 
wachterswoning bij  de draaibrug iu den straatweg naar  Nieiiw-Sehoone-
beek over  het kanaal van n naar  de Pruisische grens, in de 
richtin g van Alte-Picardie. Aanw. 27 Sept. g / 1280. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat eu/.., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het leveren cn verwerken van steen-
slag op den weg vau Goor naar  de (jeldersche grenzen, behoorende tot 
de groote wegen iu Overijsel. Aanw. 28 Sept., te 1 uur, aanvangende 
te . g f 2465. 

 te l l 1 ' , uren. door  liet ministerie vau wateistaat enz., 
aan het gebouw van bet prov. best.: het bestorten van deu Oiido-
landschen zeedijk en van de hoofden beoosten de Gocreescbc haven. 
Aanw. 1 Oct. g f 34.550. 

. te 12 uren. door  deu dijkstool van Bomuielerwaard-
, in het Stadskoffiehuis: eerst in massa, daarna in 

perceelen: de levering der  voor  den dienst 1883/'84 benoodigde nood-
materialen, als: palen, h en Geldersen rijshout . 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz: het 
verdiepen van het grootschecpvaartwater  aan het boveneind van liet 
Scheur, met eenig rijswerk aan den linkeroever, beneden de Vergulde-

, tot vorming van losplaats, voor  de verbetering van den water-
weg van m naar  zee. Aanw. 3 en 10 Oct., te 12 uren, uit-
gaande van liet hoofd te Vlaardingen. g ƒ 70,800. 

Wiiisii m bij  den logementhouder : liet maken van een 
grintweg tusschen Winsuin en Waekens. ter  lengte van 2043 . Aanw. 
20 Sept., te 10 uren. 
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 7 Sept.: het maken en opstellen 

van twee verplaatsbare houten ziekenbarakken: 
ingek. 13 hilj. , als: 

J. F. v. , voor  iedere houten 
barak f 12.050; te zamen ƒ24 ,100 

G. Slaap, » 1«,»48 
Brouwer en lloogerbeets, » 18.018 
P. v. Beemdenhist, » 18.540 

. J. en G. . » 18,250 
A. .1. v. . » 17.1)50 
G. Woud, » 17

. 1.. , .) 17.374 
W. Coin; ie», , » .123 
Gebr. , Nieuwerainst.. » 16.624 
A. v. Wensveen. » 16.540 
P. v. Vliet, Uithoorn, » 15,610 
S. Wit ,lz., Oterleck, » 14,470 

 7 Sept: het maken van Vildvoord-
sche steenglooiing tegen den zuidwestolijken 
oever  der  haven te , behoorende tot de 
havenwerken in Noordbrabant; minste inschr. 
was . van lloiiweningen, te Sliedrecht, voor 
ƒ 3650. 

 7 Sept.: het uitvoeren van werken ten 
behoeve der  waterkeering van den calainiteuseii 

; ingek. 13 hilj , 
.1. de , 
li . C. v. d , 
B. den Exter  v. d, 

Brink . 
l „  Srhrier , 

. Verbuig, 
A. Verinorken, 
C. . , 
G. Bolier, 

. Bolier, 
J. v. d. Bant, 
A. v. Popering. 
C. Bolier  ('z., 
P. v, d. Berge, 
gegund. 

 7 Sept.: de bouw van een woon- en 
pakhuis met bybehoorende werken, op een stuk 
open grond gelegen aan het Achterom, op den 
hoek van de Zuiderstraat te , met hijleve-
rin g van alle daartoe benoodigde materialen, 
arbeidslooncn, hulpmiddelen, transporten, steige-
l'ingen en/.., onder  beheer  van den architect G. 
van der n Gz.; ingek. 12 bilj. , als: 

te , J 17.430 
ii , » 13.929 
» , » 13,717.17 
» , » 18,695 
» idem 

, 
idem 
idem 

te Bruinisse, 
» 

11.8110 

» Zierikzee, » 11,750 

V , 11,464 

, s 11.4111 
idem 11,0110 

, a 101)110 
| Sclierponisso, » 10.8110 

idem 10.860 
, 10.850 

Wissekorke, » 10.8511 
liniinis.se, B 111.645 

idem n 10.600 
» Colijusplaat, » 10.600 

» 13.400 
» 13.360 
» 13,354 
» 12.972 

G. A. Bastiaanse, 
F. P. de , 
W. N. v. , 
J . C. Bernard, 
W. P. Teeuwisse, 
Gebr. .1. .1. en J. . 
P. v. . 
W. . , 
Gebr. W. en T. A. 

West maas, i> , » 12,444 
P. J. Stigter  Jr., '  » 12,360 
 T. , » idem » 11.782 
. , » idem » 11,462 

gegund. 
 7 Sept.: het maken der  gebouwen 

voor  eene stoom-olie- en bloemfabriek, voor  .1. 
Timmer, onder  beheer  van de architecten Gebr. 
Ek, te ; ingek. 8 hilj. , als 

.1. hamlij , te Sittard, ƒ 34,273 
W. Windings, » , » 34.000 
0. , » Tegelen, » 31.760 
P. Griibheu, » , » 31.700 
. v. Wijlick , » , » 81,050 

P. , ii Valkenswaai'd, » 30.470 
F. Straatman, » l.inne. » 211,380 

. C. Janssen, » , » 28,750 
P. .1. Ubachs. » Nieuwstad, » 28,215 

g  29,101) 
 10 Sept.: het gedeeltelijk verlagen 

i en gebeid omspitten of wenden van gronden op 
 den Zuidwal; ingek. S hilj. , als: 
P. , , ƒ 7930 
A. v. , » Niiland, » 7880 
('. v. d. Ven, » 's-Bosch, » 7640 

. den Otter, » n , » 7165 

. v. , , » 7160 
. v. ,  Sliedrecht, » 6797 

.1. v. Vinkel, » Nuland, » 41)69 

.1. V, , » , » 4605 
2o. het verrichten vau herstellingen aan de 

bekleedings- of voormalige vestingmuren, van 
den Grooten l tot en met een gedeelte van 
bastion Oranje: :iiigek. 7 bilj. , als: 

. . te 's-Bosch', f 1313 
.1. v. , » , » 1302 
.1. t'. Schellckens, * 's-Bosch, » 1244.15 
Th. , » idem » 111)8 

. Brands » idem  1177 
A. Boks. » idem » 1052 
G. de liuijter , i> idem » 5 

3o. bet doen van herstellings- en verfwerken 
aan dc bnterhal met bovenlokalen, het centraal 
politiebureau niet bovenwoning en het hoekhuis 
daarneven; lo. voor  de herstellingswerken 1 biljet 
ingek. van J. C. Schellckens, voor  /'  312: 

voor  de verfwerken ingek. 10 liilj. , als: 
A. . te 's-Bosch, ƒ 7911 
P. Willemse, i idem » 730 
.1. F. , » idem » 718.60 
P. .1. Cluipel, » idem » 713 
W. Willemse, » idem » 098.50 
,1. ,  idem >i 650 
F. C. , » idem » 629 
W. ,  idem » 625 
F. . v. Uilen, » idem » 493 

. Verhees, » idem » 367.40 
, 10 Sept; de verbouwing der 

. . pastorie, onder  beheer  van den architect 
l>. , te 's-Bosch:Tingekoiuen 7 bilj. , als: 
Tb. , te 's-Bosch, ƒ 8783 
.1. Schellckens, » idem » 86110 
F.  selaars. » idem » 8500 

. v. d. Boiiwhuisen, s idem » 7210 
Job. v. , ») idem » 7175 

, » Tilburg , » 61)85 
11. v. Boort » Zaltbommel, » 6794 

. 10 Sept.: lo. het bouwen van een 
schoolgebouw voor  384 leerlingen; ingek. 23 
bilj. . als: 
Gebr. , te Arnhem, ƒ 37.390 

. Stc bergen, » , » 36,100 
. , » idem » 35.1)00 

.1. v. Buik, » Oosterbeek, » 35,777 
. , » , » 35.000 

W. v. d. Werf, » idem  34.859 
J. Witzand, » Almeloo, » 34,802 

, 
C. Sonneveld, 
J. v. Tctering, 
AV. m uiers, 
A. , 
A. , 
A. Vermeer, 

. Zegboer, 
gegund. 

g 

te 's-Bosch. 
ii Willemstad, 
i> Zevenbergen, 
» Strijen, 
» Zevenbergen, 
» idem 
» idem 
» Fijnaard , 

ƒ 12,285 
» 11,499 
» 11.060 
» 10.936 
i) 10,59!) 
» 9.820 
» 9,480 
» 9,276 

ƒ 9,799 

openbare lagere school der  3e klasse voor  meisjes 
in de Oldcbarneveldtstraat; ingek. 14 hilj. . als: 

 Prenzler, 
W. . Struis, 
A. Paans, 
Peetere en , 
J. , 
A. Aalders, 
G. Verweij, 
A. , 
li . . , 
A. v. Wensveen, 
W. Voskuijl , 

. . , Osch, 
P. Brugman, 

. , Uithoorn, 
, 10 Sept.: 

ƒ 46.000 
ii 45,500 
ii 45,300 
ii 44.670 
» 44,427 
» 43.840 
» 43,630 
» 43,380 
» 48,337 
» 42,985 
» 42,600 
li 42,11)0 
ii 39.900 
» 39,780 

het bouwen eener 
steenen schutsluis, tot vervanging van de be-
staande schutsluis no. 1 van het zijkanaal naai-
de s in ; ingek. 9 bilj. , als: 

te n go zwang, ƒ 34,000 
, » 34.589 

m » 34,550 
idem » 34.544 

» idem » 34.311 
| , » 33,990 

Bobward, li 33,600 
,  33.500 

Ureterp, » 33,197 
, » 32.800 

lleerenveen, » 32,200 
, » 31.1176 

idem » 31.1)73 
| . » 31,887 

. » 31.719 
» , » 30.030 

.1. ,1. . 
J. S. v. d. Werf, 

. Bekveld, 
\V . , 

. Bruggink Gz., 
11. Timmer, 

. Vos, 
W. E. . 

. J. , 
 Snel, 

A. , 
A. v. d. Wetering 
G. J. liruggink Gz., 
.1. Pijkstra , 

, 
. v. k 11/.., 

gegund. 
ito. liet afbreken en bouwen van 192 1 

kaaimuur  langs den l aan den Vloeddijk ; 
ingek. '.) bilj. , als: 

. , 

. Timmer, 
B. Snel, 
.1. de Groot, 
,1. .1. , 
A. Bekendam, 

. Zwanepol, 
Gebr. n flink, 
. C. Fah ren horst, 

gegund. 
 11 Sept.: liet leveren en stellen 

van kerkbanken, in de . kerk, in 2 perceelen: 
le perc. gewone kerkbanken: aannemer A. 

Bekendam, Genemuiden, ƒ 1504 
2e » overdekte- en koorbanken, 

dezelfde,
lloiigeveeii. 11 Sept.: bet bouwen van een 

win ke l-u  il  is enz., onder  directie van den 
architect 11. lloegsma; intrek. 2 hilj. , als: 

. Worst, te , ' ƒ 3222 
A. Niebuis, » , » 2779 
gegund. 

g ƒ 2700 
 Sept.: lo. Bestek no. 79, het 

leveren van stalen spoorstaven, stalen laseh-
en onderlogplaten en ij/.ereu haak- en schroef-
bouten : 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc. 4 
Soeiété John 
Cockerill . 
Seraing. ƒ 36,400 ƒ 29,120 

Soeiété aowiymy des 
Fprges et Atoliers de 
SenetVe, Senelle, 

Soeiété auonyme des 
Aciéries d' Aiigleur , 

, ƒ 37,000 29.800 

te Zutfen. ƒ 19.450 
, ii 14.888 

» , » 14,860 
» idem » 14,800 

, li 14,800 
1 Geneliuiidcil, » 14.800 
» , » 14.3S3 

Arnhem, .i 13.490 
» ,  13.130 

ƒ 1473.- ƒ 1230.-

F. Bevei-sinann. 
. 

n X' a 
Porte, Amsterdam, 
Soeiété aliouvine de 
Gosselies, Gosselies, 

e 
Slaldwerke, 

, /' 36.556 
. S. Stokvis He Zn., 

, 

1800.— 

1621.80 

1400.— 

1500.— 

1406.38 

1170.-

29,244 

2o. Bestek no. 80, het leveren van stalen spoorstaven, 
ijzeren haak- en schroef bonten : 

stalen lasch- en 

1318.90 1102.80 

onderlegplaten en 

 1 

Gesellschaft fii r  Stahl-ln 
dustrie, Bochuni, 

Union Aetieu-Gosellschuft 
, 

n & a Porte, Am-
sterdam, 

. S. Stokvis &  Zn.. -
terdam, 

e Stahlwerke, 
, 

. E. Oving, , 
G ute-l lolliiliugshütte , 

Jberhausen, 

F. Beyersmann, , 
SociétV' anonyine de Gos-
selies. Gosselies, 

Soeiété anonyine d'An-
gleur, . 

Snciété anonyine des For-
ges et Ateliers de Se-
nelï'e. Sonellé, 

Soeiété John ('tstkerill , 
Seraing, 

Boclniiiier  Verein fii r 
Bergbau und Gussstahl-
fabrication, Bochuin, 

ƒ 66.90.- ƒ 66.90.-

33.488.-

37.290.-
36,870.-

38,000.-

37.440.-

33,203.40 

perc. 2 perc. 3 

26.790.40 

29,832.-
29.496.-

30,500.-

29,952.-

26.563.80 

per 1000 . 

ƒ 1,621.80 

1,318.90 

1,382.— 

moorst, 12 . 
» 9 » 
ƒ 1,800 

1,400 

1,473 

perc. 4 

perc. 1 en 2 ƒ 68.758 

ƒ 1,406.38 

1,102.80 

1,199.-

1,500.-

1,170.-

1.2.10.— 

http://liniinis.se
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3o. Bestek no. 81, het leveren van stalen spoorstaven, stalen lasch- cn ondcrlegplatcn en ijzeren haak- cn schroefbouten (Almeloo-Salzbergcn 

en Zuidooster̂ :

e Stahlwerke 
F. l 
Société anonyme des Aciéries d'Anglru r 
Société John GockeriU 
Phoenix Actieii-Gosellschaft 
Ueh. r 
('. W. r  Söhno 

r  Bergwerk*- und lliittcn-Verein . . . 
. . Oving" 

Gilte-llolliiungsluitt e 
. S. Stokvis en Zonen 

Union Actien-Gesollschaft 
m en a Porte 

Gosrllschaft für  Stalilindiistiï o 
Articn-Gosollschal't lïi r  Eisen- and Stahlwork 
bochiimer  Verein 

, perc. perc. 3. . 4. 

. 
. 
. 

Seraing. 
r  b' t 

. 

. 
. 

. 
Oberliausen. 

. 

. 
Amsterdam. 

Bochum. 
Gsnabriick. 

. 

ƒ43,916.221 

62,000.-
51,515.-

48,036, 

47,821.60 

ƒ 33,774.50;/17,160.-

38,950.-1 20,000.— 
38,350.—| 19,800.-
35,354. 

31,842 — 

34,371.52 

19,040.— 

18,618.10 

ƒ 42,183 

48,760 
47,960! 
48,148 

39,723 

42,865 

le, 2e, 3e, 4e perceel voor ƒ 160,356. 

pel re. 5. 

j 3,625.-

3,177.50 
3,600.— 

3,280.— 

3,024.05 

perc. 6.  perc. 7. 

ƒ 2 , 1 9 5 .-

2,380.-

ƒ 1,860.— 

1,202.50' 

pere. 8. 

f 2,480.-

2,700.— 

ƒ 66.90.— 
50,530.-
45,449.20' 

/'76.90 per 1000 . 
'37,830.—'/'  19.920.— 
34,491.50' 17,697 50 

3,360.80 2,171.83 

ƒ 47,220' 
42,700 

1,143.95 

1,324.21 2,586.46 

4o. k  387, liet maken van de uitbrei - 1  12 Sept: de levering aan de 
ding van de 'herstelliiigswerkplauts voor  den 1 directie der  marine van: 
dienst der  telegraphic op bet station Utrecht; 
ingekomen 16 bilj. , als: 
G. , 
G. A. li ling, 
('. . , 
\V. A. (i. Jansen, 
J. W. di' , 
P. v. d. , 
J. , 
J. van der . 
J. A. v. Straaten, 

. Pisa, 
G. lleemer. 

. G. Frijlink , 
A. .1. v. , 
A. C Vink , 
1.. , 
P. v. Ziitphon, 

 11 Sept. 
zieningen aan gebouwen van het fort bij  Eter 

te 1'lrecht ƒ 
idem » 71̂ 7 

Naaldwijk 1 (1832 

, 8182 
idem 5948 

<) idem 1 5820 
1 m 5780 

idem » 56410 
tl idem 1 r>r.oo 
» idem » 5507 

id om 55.3 

idem 54(>:i 
* idem 5S98 
» idem 5896 

idem » 5W0 
idem l 5:JG0 

het doen van voor-

lo. eene parti j  ijzeren gewalste platen; minste 
inschr. waren Van den lierg &  Co., te Amster-
dam, voor ƒ 75 648. 

2o. eene parti j  ijzeren klinknagels: minste 
inschr. waren Gebr. Van Thiol , te , 

 12 Sept.: lo. bet verrichten van 
 den rechteroever 

. -van de s in de gomoonti 
burg): ingek. 7 bilj. , als: 
P . Creamers, te , f 16

. Tunnels. » , » 16,147 
F. v. Wijlick , » , 1 ) 
.1. ('nrteuraad, » , a 15.370 
( 1. Smeet*, » ,  15.256 
.1. A. . v. . Venne, » llrec, » 14.350 

 Straatman, > , » 18,018 
2o. de aaideg van eene kade met grintweg 

door den n overlaat, genaamd t 
"  onder de gemeente ; ingek. 

n van rakken en m n \ '  h''J",;'!? : 

de artillerieloods van het fort !  A '  v ; Wijngaarden 1.1/.., te Sliedrecht, ƒ 26,500 
r; injjek . 10 bilj. , als: v. Es. , llerwijnen , » 26.240 

,»„ l „ 5 

dingen en het aanbrengen van nikken en maken 
vim een zolder in de artilleriolooi h 
bij  de Nieuwesteeg; ingek. 10 bdj 
A."  ('. Poot, 

. 
1). Sizöo. 

. v. Nugteren, 
. . 

J. v. Vuuren, 
A. de Groot ('z.. 

. A. . 
G. v. , 
C. . 

g 
,  Sept, 

ingek. 6 bilj. , als: 
J. . Wrluiers , 

. . Nales, 
. . 

F. , 
. , 

11. . Blankvóort , 
2o. de bouw van 

ingekomen 6 bilj. , al 
.1. . Wrlrnere , 

. , 
11. . Nales, 
F. , 
li . . Blankvoort, 

. , 

te Vianen. 
» Gorichein, 
» idem 
» Vianen, 
i' , 
a Vin-en. 
1) lleukelmn. 
» Woudrichem, 
)) Everdingen, 
» Gorichein, 

ƒ i5u ° ' m ' s h - , 
, Uns 11. v. Anrooy .1/.., 
° 1420 P- W. v. , » 1350 (i- Sf* 8™* ' 

. , 
W. . Nijenes. 
F. E. Terwindt , 
A. G. , 
,1. v. Gent, 

» 1285 
 1280 

» 1275 
» 1227 
» 1185 
 1165 

Aminerstol a 25.985 
» Xieuwaal, » 24,666 

Tuil , » 24,650 
n Gameren, » 24,459 
» . » 23.987 
» Arul i » 23.910 
n Pannerden, » 23.493 

. » 22,940 
» ,  21,850 

12 Sept.: de levering van 875 

 14 Sept.: het verbouwen van 
een huis aan de Eglantiersgracht, no. 9, onder 
bel r vim den architect  A. h Ga,; 
ingek. 24 bilj. , als: 

J. F. Jansen, / 12,930 
. .1. en G. , » 11,588 

G. , a 11,458 
P. n en J. v. , »> 11.174 
.1. ,  11.000 

. s Jr., » 11.000 
J. A. , » 10,990 
A. Aaiden, » 10,880 
.1. de ,  10,680 
W. . Struis, a 10.600 
C. v. d. d en . , » 10,572 

. \V. Venemans, » 10,000 
J. dc Boer, a 9,899 
J. v Voortbuijsen, » 9.400 

. Zeeman, , 9.100 
E. . e en , » 9,000 
J. Xoini' s Pz., » 8,738 
G. . , » 8,668 

 v. , » ,990 
F. , » .988 

. , » ,980 
J. v. , a .890 

. . v. d. Velden, en . Weinmer, » ,800 
.1. d en . A. Amelsbeek,» 6,985 

lo. de bouw van 

te Gelselaar, 
» Groenko, 
» Neede. 

. 
Neede. 
Eibergen. 

., 1300 - , ten dienste van verschil-
,.i..„,i . 1 b'nde geineenteinrichtingen; minste inschr. was 

eene school, , A ^ ^ * a ƒ 0.585 . 

/'4720  12 Sept.: a. voor een dubbele 
 4332 ' vill a te , voor A. &  A. . van r 

> 31194 
. 3975 
1 3970 
 3396 

ene ohderwijzorswoning: 

te Gelselaar, /'  4430 
» X le, a 4274 
1) Groenloo, » 4230 
» , » 4110 
» Eibergen, » 3585 
 Neede, 1 3329 

Voor de masse ingek. 6 bilj. , als: 
. . Veneman, te Amsterdam, / 10.216 

J. . Wehnei-s, » Gelselaar, » 9.400 
. . » Neede, . 8.249 
. ,  idem » 8,193 

F. , » l)ic|iciiliciin , » 7,997 
. . lilankvnort , » , » 6,974 
succk.  Sept.: het dempen van het vaar-

water e Pollen en n met rioleering. 
bestrating eu verdere werken; ingekomen 13 
bilj. . als: 

. Praamstra, te Veenwouden, ƒ 21,760 
Corn. Visser, > Sneek, » 17,889 
G. Visser. » Ylst, » 17.856 
.1. Pijkstru , » llerguui, » 17,264 
.1. , » lluizum,  16.660 
Job. , 1 Arum . » 16,363 
J. v. d. ,  idem  16.098 
G. de , u » 15,940 

, » Bolsward, > 15,770 
. a en G. . « Witmarsuiu , » 15,374 

J. di'  Graaf. » Sneek, 1 14.868 
. v. d. Schaaf, » Terliorne, » 14.664 
. v. d. Wal, . Woikmn. » 13,990 

gegund. 

lo. het schilder- en glaswerk; minste (nadir. 
. J. .1. van , U-erdam, f 890. 
2o. het stukadoorwerk: .1. de w en J. 

, te 's-llage, ƒ 850. 
3o. bet lood-en zinkwerk: Cuvlit s en e . 

te , f 906. 
6. voor een school met onderwijzei-swoning te 

Oosterwijk: 
lo. het schilder- en : J. van , 

te , ƒ 745. 
2o. bet stukadoorwerk: J. de w en J. 

Ui-aschoofden. tc 's-llage. / 350. 
 het - eu zinkwerk: A. C. Smit, te 

l'trecht , /'  698. 
 12 Sept.: bet bouwen van een pak-

huis aan de Noordorhaven, onder  beheer van 
den architect .1. Uitorwij k Wz.; ingekomen 14 
bilj. : als: 

te , 
 Zutfen, 
1 idem 
a idem 
» Arnhem, 
 Zutfen, 

)> iileiu 
» idem 
» iileui 
1 idem 
» idem 
1) idem 
tt idem 
f> , 

. Welsink, 
Gebr . 

. J. , 

. W. liouwcs, 
Van Tol, 
G. J. Giuotei-s, 

. Ezerman, 

. v. d. Velden, 
A. , 
G. .1. , 

. Nijland, 
G. , 
A. J. Garvelink. 
G. J. , 
gegund. 

 13 Sept.: het verrichten van het 
schilderwerk iu dc n te 
Amsterdam; minste inschr. was G. J. de s 
&  Zn., te Amsterdam, voor / 27,000. 

ƒ 6643 
» 6472 
»> 6177 
 5897 

» 5717 
» 6567 
» 5562 
» 5542 
» 5537 
 5502 
 5417 

» 6366 
» 5327 
» 5257 

t . 

P 

. 
, 14 Sept.: het herstellen en ver-

beteren van n in de afdeeling 
Utrecht, in 3 perceelen: 

perc. 1, 1 biljet ingek. van W. van , te 
Jutfaas, voor / 1840. 

perc. 2, ingek, 2 bilj. , als: 
E. . Giesen, te Amsterdam, 
W. v. , > Jutfaas, 

perc. 3, ingek. 3 bilj. , als: 
W. v. , te Jutfaas, 
E. . Giesen, » Amsterdam, 
Th. Troost,  Arcen, 

g resp.: ƒ 2270, ƒ 1190 en / 600. 
Ve l len, 14 Sept.: het maken van eene zand 

kisting enz. in de ringkade van den Zuidwijke r 
meerpolder; ingek. 10 bilj. , als: 

1 te , 
» , 
» Ammerstol, 
» idem 
n , 
 Amsterdam 

» , 
» Amsterdam 
» l boni, 
 Beverwijk, -

Gegund aan Jb. Schreudei-s, te , voor 
ƒ 1198. 
Begrooting ƒ 1200 

t lik oude. 14 Sept.: het vergrooten der 
christelijk e school tc Abkoude, onder  beheer  van 
den architect E. G. Wentiuk, te Schalkwijk; 
ingekomen 6 bilj. , als: 

tc Abkoude, 
1 idem 
» idem 
"  idem 
* idem 
» Oudshoorn, 

C. , 
P. v. Staveren, 

. de Jong, 
C. Zanen, 
A. Zonneveld, 
T. Bergman, 
A. de Breeje, 
G. Buut, 
Jb. Schreuders, 
B. Vossen, 

ƒ 1C36 
» 990 

ƒ 630 
t 520 
» 479 

/ 1650 
» 1400 1 
 1382 ' 

» 1320
» 1285 
 1265 

» 1235 
» 1231 
 1198 

806 

Amsterdam . 17 Sept.: het bouwen van eene 
school op de reeds voltooide fundecring, voorde 
diakenie der . gemeente, tusschen de 
Blanken- en de , onder  beheer 
van den architect J. W. ; ingekomen 12 
bilj . als: 

' Zwaan en , / 89,847 
f cn Schouten, » 87,980 

Oostcrink en Schut, » 87,200 
Wolf f &  Zn.,  87.150 
Verbeek, » 86.700 

e n cn Cerlijn , » 36.200 
Schande,  35,746 

,  36,300 
S. , » 34,990 
ileijink ,  34.900 
Paans,  84.800 
llaaksma, > 34,785 

gegund. 
 17 Sept.: het bouwen van een 

hoerenhuis aan den g te , met 
levering der  materialen, onder  beheer van 
den architect Brink Eversj  infjek 9 bilj. , als 

J- k 
i. Post, 
J. . , 
J. v. Geijtenbeek, 
J. , 

. Gesman, 
gegund. 

 15Sept.: lo. het maken van een 
overdekte vischmarkt; ingek. 10 bilj. , als 

ƒ 2 5 18 
n 2369 
» 2349 
 2311 

t 2089 
> 2080 

J. Vonk, 
A. Braatisma, 
J. , 
S. J. Fokkens, 

. Jansen, 
J. , 

, r  Jz., 
A. J. Feddema, 

. Stellens. 
W. . 

. Tennissen, 
[ J. de Witt , 
A. . Schoonman 
.1. Steinvoort, 

. . 
. Enklaar, 
. Steltenberg, 

A. Sikkens, 
J. , 
gegund. 

re:  11 
te , 

, 
» idem 
 idem 
i> idem 
 idem 

» idem 
» , 
» , 

te "  ƒ 6990 
» idem » 6850 
» idem > 6398 
 Britsum,  5995 

» , » 5696 ' 
» idem a 5493 
» idem » 5315 
» idem » 4918 
> idem » 4889 
 idem » 4847 

2o. bet maken van meubilair  voor de nieuwe 
gemeenteschool aan den Oostersingel; gegund 
aan A. Ooiman, voor ƒ 918. 

3o. het maken van meubilair  voor de nieuwe 
bewaarschool aan den Oostersingel; gegund aan 
denzelfdc, voor ƒ 1180. 

. 16 Sept.: het bouwen van een 
woonhuis met schuur  voor  A. Baron Sloet tot 
Oldruitenborgh ; ingek. 7 bilj. , als: 
J. Wildeboer, tc Zwartsluis, ƒ 6689 

> idem » 6325 
> idem » 5987 
» Ambt-Vollenhove,  5843 
» Stad>Vollenhove, . 5667 
» Ambt-Vollenhove, » 5289 
» Stad-Vollenhovc,  5074.74 

> 5808 
 15 Sept.: lo. het verbouwen van 

de school te Bergumerheide; ingekomen 12 
bilj. , als: 

te Tietjerk , ƒ 4440 
» ,  4400 W. A. , 
 Simmeer. > 4833 J. de Boer  Sc Zr.., 

, » 4321 G. J. Wibbelink , 
 Bergum, » 4133 E. , 

» Oenkerk,  4066 E. v. d. Woerd 
 Oudkcrk , » 89S0 J. Bonthuis, 
 Oenkerk, » 3947 . , 

,  3869 . Visscher, 
, » 3885 B. v. d. Worp, 

 Bergum,  8785 . B. , 
> , > 3657 F. , 

2o. het herstellen van de balsteenbestrating E. J. t 
door het dorp Bergum; ingek. 3 bilj. , als: gegund. 
P. Plukkel, te , ƒ 2 30  19 Sept 
E. Pol, » idem - 217 
W. . Talman,  Bergum, » 180 
gegund. 

roningen. 17 Sept : lo. het verdiepen der 
Noorderhaven; ingek. 2 bilj. , voor ƒ 21,600 en, 
van J. . Toesman, te Groningen, voor  ƒ18,660. 

2o. het leveren van eenige gegoten-ijzerwerken 
Jen dienste der  afwateringsnolen; ingekomen 4 

 voor  f 264, f 248, ƒ 217 en, van G. J. 
Wispelwcy &  Co., te Zwolle, voor ƒ 213. 

J. Beuker Jr ' 
G. Slot, 
Gebr. Weijs, 
E. Snit, 
J. Winter , 
J. Yspeert, 

g 

A. S. Visser, 
A. v. d. , 
J. . Veenstra, 

. Piekstra, 
J. Pijkstra , 

- A. de Jong, 
J- P. Cupcrus, 
E. B. Sikma, 
J- S. v. d. Steeg, 
J- J. Pijnakker , 
A. . de Groot, 
S. W. de Boer, 

18 Sept.: het maken van een 
rietbeslag op de binnentaluds van den hulp-
boezem van Schieland; ingek. 2 bilj. , als: 
F. , te , ƒ 1821 
W. 't , » Alblusserdam, » 1249 
gegund. 

 18 Sept.: Bestek no. 390, het maken 
en herstellen van eenige werken tot beveiliging 
van den spoorweg tusschen Utrecht cn Bokstel; 
ingekomen 5 bilj. , als: 

. , te , ƒ 19,900 
A. Willaert , » Bokstel,  18,500 
P. W. v. , 1 Tuil ,  18,220 
J. , » Grave,  18,160 
G. J. v. , » ,  18,095 

 18 Sept.: het maken van 
inrichtingen tot berging van voertuigen enz. te 

, ouder het beheer der  genie te 
Zwolle; aangenomen door J. , voor 
ƒ 770. e begrooting was ƒ 1000. 

 18 Sept : het afbreken en weder-
opbouwen van het perceel aan de -
straat 110. 239, onder  beheer  van den architect 
P. G, ; ingek. 16 bilj. , als: 

C. Carlier , ƒ 6190 
J. dc Vos,  6800 
C. Flippo &  Jansen, » 5798 
C. v. ,  5760 

. ,  5494 
T . , » 5493 
P. v. d. , » 5876 
P. C. de Vrind ,  5343 
P, v. ,  5820 
S. v. , * 5199 
X. Bink,  5166 
J. B. ,  4960 
W. v. d. ,  4950 
J. r  Sc A. v. , » 4874 

. de Jong &  G. , f 4849 

. N. , > 4820 
gegund. 

Batmen, 19 Sept.: het bouwen van eene 
school, onder  beheer  van den architect . van 

e , te ; ingek. 13 bilj. , als: 
G. J. en W. , tc , ƒ 15,500 

idem 
» Steenwijk, 
» Batmen, 
» , 
» idem 
» Zwolle, 
 idem 

, 
» idem 
» idem . 
» ,  13,238 

,  12,788 

, — het aanbouwen, vergrooten en 
verbeteren der  openbare school; ingekomen 7 
bilj. , als: 
W. Schraal, te Urk , ƒ 24,900 

. Buis, » idem  22,888 

. v. d. ,  Beemster, 1 19,990 
J. . , ,  19,600 

. v. d. Zaag, , » 19,160 
J. , » idem  18,786 
P. . de Vries, » ,  18,340 

g ,,

 19 Sept.: het bouwen van eene 
fabriek met kantoor  voor  Wed. W. W. Wouters 
&  Zn., nnder  beheer  van den architect A. . 

; ingek. 14 bilj. , als: 
J. . Jansen, ƒ 7976 

. Edzards.  6270 
W. Jacobs,  6000 
C. , « 5875 
S. de Witt ,  5847 
J. F. ,  5500 
B. de Jong,  5300 
Swarte en Nusman,  5297 

. Scheltens,  5200 

. Fekkes,  5189 
J. Werkman,  5096 

. v. d. Nap, » 4975 
E. ,  4972 

. de liaan,  4745 
gegund. 

, 19 Sept: de aan- en verbouw der 
gemeentelijke school, onder  beheer van den 
aichitect W. van der , te Groningen; 
ingekomen 13 bilj. , als: 

ƒ 6221 . , te Zuidhom, ƒ 1749 
» 5167 A. Svkman, 1 ,  1C58 
 4923 . X'ieland,  Warfum , » 1649 
4849 . Boorsiua, a Groningen,  1565 

 4750 J. ,  idem a 1555 
4664 . , » idem » 1497 
4646 . de . a idem » 1495 
4325 . de Jong, a idem a 1490 
4297 . Formsma, a Grijpskcrk , a 1480 

G. , a , a 1380 
G. ,  Zuidhom, a 1374 

. v. , a , a 1230 
J. , a Ten Post, a 864 

't e briefj e was van onwaarde; gegund 
aan . van , te . 

 19 Sept.: het stucadoorwerk aan de 
stationsgebouwen, voor den aannemer A. Vos 

; ingek. 4 bdj., als: 
, te , ƒ 6999 

. , a idem a 6990 
Bisholl', ,  6650 
Bruggeman Sc , a , a 5450 
gegund. 

voor  schilder-, glas- en behangwerk ingek. 5 
bilj. , als: 

g &  Jonkman, tr , ƒ 10.533 
Weeshoff. a Ursem, a 8,896 
Veltinan Sc v. , a Amsterdam, t 7,698 

r  &  Boender-
maker, a idem a 7,660 

P. v. d. , a , a 6,900 
niet gegund. 

, 20 Sept.: het gedeeltelijk verlagen 
en geheel omspitten of wenden van gronden op 
den Zuidwal; ingek. 5 bilj. , als:i 
J. Prinse, te Slade, / 6900 

. v. , a Sliedrecht, a 4390 
.1. v. ,  Empel, a 3947 
P. A. Grubben, a Blerik , » 3120 
A. v. Balsvoort, a Xuland, a 2944 

, 20 Sept.: lo. het maken en 
leveren van scboolmeubelen voor het in-aan-
bouw-zijnde schoolgebouw bij  de kweekschool 
van onderwijzeressen; ingek. 10 biljetten, en wel 
voor: ƒ 2 6 0 0, ƒ 2596. ƒ 2590, ƒ 2 3 4 0, ƒ 2 2 4 7, 
f 2200, ƒ 2081, ƒ 2036, ƒ 2020 en, van T. Y. 
Jelseina, aldaar, ƒ 2017. 

2o. het maken en leveren van gordijnen voor 
die school; ingek. 5 bilj. , namelijk voor: ƒ 3 2 1, 
f 809, ƒ 296, ƒ 295 50 en, van A. Ensdorf, 
aldaar, ƒ 289. 

to. het leveren van kachels met toebehooren 
in dezelfde school; ingek. 4 bilj. , als voor y 432. 
ƒ 417, ƒ 397 en, van C. , aldaar, voor 
ƒ 8 2 3. 

 20 Sept.: het maken en inhangen 
van een stel houten ebdeuren voorde Noordzee-
sluizen te , het maken van houten 
kappen op de reservedeuren en het inrichten 
der  bestaande bergplaats te Vclzen voor  houten 
deuren; minste inschr. was II Vermolen, te 
Wcesp, voor ƒ 10,390. 

 20 Sept.: het bouwen van eene 
school inet onderwijzerswoning; ingekomen 30 
bilj. , als: 
J. W. Bijl , te , 
P. v. d. , , 

. C. J. Vellekoop, a idem 
A. C. Vink ,  Utrecht, 
G. A. ,  idem 

t 14.560 
a 14,438 
a 14,300 
a 14,150 
 14,136 

a 13,999 
 13,970 

a 13,898 
 13,651 
13,424 

W. J. , 
P. de Groot, 
J. . 
J. de Baan, 
J. , 
F. . Groenc-

wegen, 
N. v. d. , 

ƒ 49,538 
» 40,102 
 48,685.50 

a 46,948 
a 46,436 

a Tul-en-'tWaal , a 46,374 
a Schiedam, 
a Oosterbeek, 

, 
 Vlaai dingen 

's-llage, 
idem 

 44,520 
a 44,111 
a 43,000 
a 42,988 

a 42.942 
a 42,925 



E . 

. P. v. , 
C. . , 
W . . , 
J. s en , 

Berkel, 
F. W. v. Vloten, 
W. Scheurkogel, 

. , 
C. Zoetmulder, 

 de Breij , 
W . v. , 

. Sneiders de 
Vogel, 

. de Neef, 
 Perquin, 
. Bokhorst en 

 v. d. Schouw, 
 Trinthamer , 
. v. d. Sande, 
. VVienhoven, 

Wouterlood en 
Berkelaar, 

gegund. 

, te Schiedam, 
» Naaldwijk , 
» , 

» Wormcrreer , 
» Utrecht, 
» Schiedam, 
» , 
» Schiedam, 
» , 
J , 

» Schiedam, 
> Brielle, 
» Berkel, 

i) Schiedam, 
» idem 
» , 
» Schiedam, 

o idem 

ƒ »2,700 
» 42,300 
» 42,297 

» 42,149 
» 41.955 
> 41,260 
* 41,234 
> 40,550 
» 40,390 
» 39.960 

» 39,949 
> 39,879 
» 39,250 

» 38,988 
» 38,500 
» 38,010 
» 37,800 

» 35,800 

E
van G 22  1883. 

N 

. 

 te 11 uren, door  kerkvoogden der . gemeente, in de 
consistoriekamer: lo. het verrichten van verschillende herstellingen aan-
en het maken van een regenbak bij  de kerk; 2o. het doen van her-
stellingen aan- en het maken van een schuurtje bij  de pastorie dier 
gemeente. . bij  den secretaris . de , aldaar. 

 te 12 uren, ter  secretarie: het uittrekken van oude-, het 
leveren en inheien van nieuwe palen, en het doon van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan aanlegplaatsen van de havens en langs 
de rivier  binnen de gemeente , met de levering der  materialen. 

 te 12 uren, door  het gemeentebest.: de levering der 
brandstollen ten dienste der  gemeentescholen en van het gemeentehuis. 

 te 12 uren, door  dijkgraaaf en hoogheemraden van de 
Alblasserwaard met Arkel-beneden-dc-Zouwc, in de : lo. het 
leggen, onderhouden en opruimen van beslagwerken tegen de buiten-
loopen der  hulpgaten onder  Papendrecht en Alblasserdam, in 2 per-
ceelen; 2o. het verrichten van eenige vernieuwingen enz. aan de 
waterkeering in den nieuwen dijk onder . 

 te 12'/, uren, door  den dijksteel van het polderdistrict Neder-
betuwe, in het h : )o. het leveren op den dijk van 
het henoodigde noodhout, zijnde aan de Waalzijde 15 dikke vimmenen 
aan de e 20 dikke vimmen; 2o. het beruwaarden van een vak 
dij k onder , met bijleveri 

. bij  C. van , tc . 
 te 1 uur, door het best. van den grintweg van n 

naar  Genemuiden, op het raadhuis: de levering van p. m. 300,000 
straatklinker s en het maken van p. m. 3900 » nieuwe bestrating, 
benevens p. m. 1800 > oude bestrating, in den Nieuweweg, nabij 

. 
 te 2 uren, door  burg. en weth.: het afbreken der  oude- en 

het maken eener  nieuwe loopbrug aan den Waterigeweg. 
 door  burg. en weth.: de levering van 150 * grove 

grint . 

, te 10 uren, door  burg. en weth.: eene belangrijke 
verbouwing aan de openbare scholen in de gemeente, met rui m 100 
nieuwe schoolbanken. . b  den bouwkundige P. , te 

. 
 te 10 uren, door  den dijkstool van het polderdistrict -

en-Waal, in het Ambtshuis: het leveren van 28 dikke vimmen elzen-
of waarden-rijshout met 2 palen per  bos. om te dienen voor  noodhout 
in de dorpspolders langs de rivierdijke n binnen het district . 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud (1884—86)der 
als zeewering dienende voormalige vestingwallen te , behoorende 
tot de zeewerken in Groningen. . btj  den hoofdingenieur  en den 
ingenieur, te Groningen en by den opzichter  Stratingh, te . 

g ƒ 1060 per  jaar. 
 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-

structiemagazijnen: de levering van verschillende behoeften, voor  den 
dienst der  artilleri e (pyrotechnische werkplaats) te Soei-abaia over  1884 
suppletoir. 

 tc 12 uren, door  dc erven van Boclens: het uitdiepen en 
verbreeden van de zoogenaamde , met zijwijk , aldaar, 
ter  lengte van ongeveer  990 . Aanw. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.. lo. het vernieuwen der 
afzonderlijk Staande ijsbrekers nabij  de schipbrug; 2o. het leggen van 
een riool door het verlengde der . 

 door den architect W. O. : het bouwen van eene 
meelfabriek, aldaar, op het terrein , no. 27. 

 door  burg. cn weth. van : dc levering van 200 
. beste kachelcokes voor de scholen te Joure en te Oudehaske. 

 t »
 te 11 uren, door den eerstaanwezend ingenieur, in e 

: het bouwen van kazernen ca. voor 1'/, bataljon infanterie, 
te Arnhem. . bij  genoemden ingenieur. g f 423,000. Bilj . 
inzenden 25 Sept., vóór 12 uren, op het bureau der  genie, tc Arnhem. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den stoomwatermolen tc Schellinkwoudc. 

 te 12 uren, door dc directie der  Bouwvereeniging, in 
de Nieuwe Sociëteit: het bouwen van een huis met 4 woningen aan de 
Goudastraat. Aanw. 25 Sept., te 11 uren. 

 te 12 uren, door  burg. en weth. van : het 
uitdiepen en opklaren van onderscheidene gernccntcwatcren, in 11 
perceelen. . bij  den geinecnteopzichtcr, tc Grouw. Aanw. van pere. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11, 25 Sept., te 9 uren, tc beginnen bij  de Nïeuwe-
sloot te Warga; van pere. 7, 8, 9 en 10, 26 Sept., te 9 uren, te beginnen 
met het Zwin bij  de rechte Grouw. 

 te 2 uren, op het gemeentehuis: het inaken van een nieuwe 
kolenbergplaats aan de gasfabriek, aldaar. . bij  den directeur  der 
gasfabriek. 

 te 21/, uren, door het ministerie van binnen!, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. dc levering en opstelling van eene 
oliegasfabrick (systeem Julius Pintsch), tot het voortbrengen van licht-
gas voor  circa 400 lichten, met inbegrip van alle henoodigde gasleidingen, 
ten behoeve van het t te . g 

ƒ 8660 ; 2o. het maken, opstellen en in gangbaren toestand opleveren 
van eene inrichtin g tot stooinwatervcrwaruiing, benevens waterleiding, 
stoomkokcrij  en stoomwassehorij, ten behoeve van het s krank -
zinnigengesticht te , in 5 perceelen. g / 56,337. 

 te lO'/ j  uren. door het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het voortzetten der  watervrij -
making van 's n weg 2e klasse no. 4. van 's-Bosch naar de 

s bij  Crevecoeur, in de nabijheid van het gehucht Orten. . bij 
den hoofdingenieur in het 6e district , den arrondissemeiitsiiigenieur 

, heiden te 's-Bosch en den opzichter  Vroeg, te Crevecoeur. 
g ƒ 5350. 

 te 11 uren, door de directie van dc straatwegen tus-
schen m en n en tusschen n en Schiedam, 
in het café Belvedère: het vijfjari g onderhoud van bovengenoemde 
straatwegen, inl . bij  den secretaris der  directie .  Staveren, te 

. Aanw. 25 Sept., tc 11 uren, aanvangende aan de Boiitc-
Paal, nabij . 

, te 7 uren, door  C. . F. Schwalmeijer, bij  W. van Wezel: 
het bouwen van een woonhuis op een terrein aan den Enschedescben 
straatweg, aldaar. Aanw. te 6 uren. 

 a/d. Usel, tc 10 uren, door  burg. en weth., bij  Wed. 
: lo. het verhoogen van het zoogenaamde Poldersdijkje of den 

veerdam naar en over  dc Sliksloot; 2o. het bouwen eener  brug over 
de Sliksloot, ter  vervanging van het aldaar  bestaande veer, in 2 per-
ceelen cn in massa. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het leggen van riolen 
buiten de Sassen|ioort. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene school 
voor  openhaar  lager  onderwijs voor  384 kinderen, met ameublement, op 
de Steenklip, aldaar. . bij  den gemeentearchitect. Aanw. 25 en 26 
Sept., tc 11 uren. 

, te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: bet driejari g onderhoud van de vaar-
tuigen en al hetgeen verder  behoort hij  het materieel der  Nederlandsch-
Belgischc veren op dc s in , van l Jan '84—31 . '86, 
voor  gemeenschappelijke rekening der  Nederlandsche en Belgische 

. . bij  den hoofdingenieur en den ingenieur  Bekaar, 
beiden . Aanw. 24 Sept. g f 1700 per  jaar. 

, te 10 uren, in het gebouw op den Uilenburg: net maken 
van eene schietbaan met bijhehoorenden kogelvangerenz.op de leger-
plaats bij  Vucht. . bij  den eei*staanwezend ingenieur, te 's-Bosch. 
Biljetten inzenden 30 Sept., vóór 3 uren, op het bureau van den eci'st-
aanwezend ingenieur. 

 te 12 uren. door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, in het Nederlandsch : het slechten van de noorder-
fronten van Bergen-op-Zooin, het aanleggen van aardebanen, het graven 
eener  waterleiding, het metselen van duikers en het uitvoeren van 
eenige daarmee in-verband-staaiide werkzaamheden. . bij  den inge-
nieur  voor de ontmanteling F. W. van Gendt J.Gz., te Arnhem, den 
hoofdopzichter P. van de e Jz., te Breda en den opzichter . . C. 
van Someren, te Bergen-op-Zoom. 

 te 1 uur, door bet ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j  tot Nut van 't Algemeen: de levering van 
verschillende benoodigoheden, in 10 perceelen. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen van den u van den polder het , 
gelegen aan den rechteroever vau de , van buiten-
gewone winterschade.  bij  den hoofdingenieur  Van . te 

, den ingenieur e Bruijn , u> t cn den opzichter , 
te Werkendam. Aanw. 26 Sept. 

 te 11 uren, door het ministerie' van waterst. enz.: het 
maken van 9 kribben en van glooiingen van 4 op 1 aan 10 bestaande 
kribben, tot verbetering van den Geldersche-Uscl hij  Westervoort, tus-
schen de kitometerraaien 1 cn 3. . bij  den hoofdingenieur  voor het 
le rivierdistrie t Van der  Toorn, te e en hij  den ingenieur , 
te . Aanw. 26 Sopt. g f 12,450. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der Staatsspoorwegen: het maken van afsluitingen voor  publieke 
overwegen, werken tot bewaking en afdeeling en eenige verdere werken 
tot voltooiing van den spoorweg . . bij  den eerst-
aanwezend ingenieur hij  de S.S. te . Aanw. 25 en 26 Sept., te 
11 uren, aanvangende te Purmerend. g ƒ 22,500. 

 te 11 uren, door het ministerie van Waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van e e ne borg-
loods voor  eene stoouiloskraau te . . bij  den hoofdingenieur, 
tc m en den ingnieur  Blom, tc Amsterdam. Aanw. 27 Sept. 

g ƒ 2980. 

, tc 12 uren, door  het* 
wachterswoning bij  de draaibrug iu 
beek over het kanaal van n 
richting  van Alte-Pieardie. Aanw.jl 

 tc 12 uren, door u 

. best.: het bouwen van eene 
n straatweg naar  Nicuw-Schoonc-

mi naar  de Pruisische grens, iu de 
f Sept. g / 1280. 
niuisterie van Waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. bestuur: het leveren en verwerken van steen-
slag op den weg van Goor  naar  de Gcldersche grenzen, behoorende tot 
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de gmote wegen in Overijsel. Aanw. 28 Sept., te 1 uur, aanvangende 
tc n he it n. g f 24(15. 

 te 1 uur, door  liet ministerie van justitie: lo. het bouwen van 
eene cellulaire gevangenis te Zutfen. . bij  den ingenieur-architect voor 
de gevangenissen en rechtsgebouwen J. F. , te's-llage. Aanw. 
88 Sept.. te 12 uren. g ƒ 93,500; 2o. het bouwen van eene cellu-
lair e gevangenis te Alkmaar . l bij  den ingenieur-architect voor  de 
getuigenissen en rechtsgebouwen .1. ï \ , te . Aanw. 
 Oct.. te 12 uren. g ƒ 86,222. 

 te l i 1 / , uren. door  bet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het bestorten van den Oude-
landscben zeedijk en van do hoofden beooston de Goereesche haven. 
Aanw. 1 Oct. itaming ƒ 34.550. 

 te 11 uren, door  het best. der  waterkeering van den ca la-
mi teusen h en-West land polder, in het gemeentehuis: lo. het maken 
van werken tot oeververdediging tusschen de peil raaien 44 en 46; 2o. 
het liouwen van een woonhuis. Aanw. 2 en 5 Oct., van 10—12 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van eenige werken tot normalisering van de Waal onder 
Tiel en , tusschen de kilometerraaien 57 en 59 der  herziene 
rivierkaart . . hij  den hoofdingenieur  voor  het le rivierdistrict . Van 
der  Toorn, te e en bij  den ingenieur  Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 3 Oct. g J 13.900. 

 te 2 uren, door  het best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap k en den calamiteusen .]der, 
in het : het leggen van een inlaagkade iu gemelden 
polder. Aanw. 5 en 8 Oct., van 10*—12 uren, samenkomst bijgenoemd 
gebouw. g ƒ 12,160, 

 Hl
 te 12 uren, door  den dijkstool van Bommelerwaard-

, in het Stadskofliehuis: eerst in massa, daarna in 
perceelen: de levering der  voor  den dienst 1883/'84 benoodigde nood-
materialen, als: palen, h en Oeldersch rijshout . 

 te  uren, door  het ministerie van waterst enz: lo. het 
verdiepen van het grootschoep vaart water  aan het boveneind van het 
Scheur, met eenig rijswerk aan deu linkeroever, beneden de Vergulde-

, tot vorming van bsplaats, voor  de verbetering van den water-
weg van m naar  zee. Aanw. 3 en 10 Oct.. te 12 uren, uit-
gaande van het hoofd te Vlaardingen. g f 70,800; 2o. het ver-
diepen van het grootscheepvaart water  over  het Zuiden aan liet beneden-
eind van het Scheur, met eenig rijswerk tot vorming van losplaats en 
bijbehoorende werken, voor  de verbetering van den waterweg van 

m naar  zee. . bij  den hoofdingenieur  voor  het 2e rivier -
district , Van , , bij  den ingenieur , te m 
en hij  den opzichter  Van Bloois, te . Aanw. 10 Oct., 
te 12 uren. g ƒ 62,000. 

 (N.-B.), te 1 uur, door  den ontvanger  der  registratie cn 
domeinen, tc zijnen kantore: het maken van een op- en afri t tegen het 
aan den Staat behoorende gedeelte van den zeedijk, van den in het 
vorige jaar  nieuwhedijkten polder  onder d nabij  den Oostsasdijk. 

. mi den ontvanger  voornoemd en bij  den hoofdopzichter  der domeinen 
J. J. brandt, te . Aanw. 11 Oct. te 3 uren. 

 te 2'/i uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het tweejarig onderhoud der 
werken van den r  Slaperdijk, behoorende tot de zeewerken in 
Friesland, lui. bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n en den buitengewoon opzichter  Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 26 Oct. g ƒ 1350. 

 bij  den logementhouder : het maken van
grintweg tusschen Winsum en Waekens, ter  lengte Tan . 
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 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet driejari g onderhoud van de vaar-
tuigen en al hetgeen verder  behoort bij  het materieel der  Nederlandsch-
Belgische veren op de s iu , van 1 Jan '84—31 . '80, 
voor  gemeenschappelijke rekening der  Nederlandsche en Belgische 

. . bij  den hoofdingenieur  en deu ingenieur  Bekaai-, 
beiden te . g ƒ 1700 per  jaar. 

, te 10 uren, in het gebouw op den Uilenburg: het maken 
van eene schietbaan niet bijbohoorenden kogelvanger  enz. op de leger-
plaats bij  Vucht. lid . bij  den eerstaanwezend ingenieur, te . 

 te 12 uren, door  hing. en weth.: lo. bet inrichten 
van het terrein iu de , naast dc hulpschool no. 34, tot 
speelplaats voor  genoemde school; 2o. het verrichten van bestratings-
werken in keien en klinkers, in verba tul niet leggen, opnemen en 
herleggen van gasbuizen in de gemeente; 3o. het maken van een paal-
reimningwerk langs deu kademuur  van de binnenhaven der . 

: voor  sub no. t bij  deu stadsarchitect, kamer no. 101. voor  sub no. 
2 en 3 bij  den stadsingenieur, kamer no.  beiden raadhuis. 

 te 2 uren, aan het bureau van deu sectieingenieur  der 
Staatssjroorwegen Jhr. W. . station : het herstellen 
van eene schade va ring aan het reinmingwerk van de brug over  de 

s nabij . 
 te 3 uren. door  kerkvoogden van Steenderen en Bronk-

horst, in de consistoriekamer: het doen van eenige heistellingen aan 
de pastorie te Stoenderen, bestaande iu timmer- eu metselwerk en het 
verven der  pastorie buitenwerks. Aanw. door  C. Boogman, te Stoenderen, 
op den dag der  besteding. 

 te 3 uren, door  het gemeentebest.: het maken en stellen 
van het ameublement in de nieuwe school, bestaande in zitbanken, 
schrijfborden en lessenaars. 

 bij  A. de : het bouwen van eene schuur  bij  de huizing 
bewoond door  A. de . 

 te 11 uren, door  den architect W. C. , in het café 
Eigenzorg: het houwen van een nieuw- en liet bijbouwen van een 
bestaand woonhuis aan den , bij . Aanw. 1 Oct., te 
1 nur. 

 te 12 uren. door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, in het Nodorlandseh : het slechten van de noorder-
fronten van Bergeti-op-Zoom. het aanleggen van aardebanen, het graven 
eener  waterleiding, het metselen van duikers en het uitvoeren van 
eenige daarmee in-verhand-staande werkzaamheden. . bij  den inge-
nieur  voor  de ontmanteling F. W. van Gendt J.Gz., te Arnhem, den 
hoofdopzichter . van de Erve Jz., te Breda en den opzichter . . C. 
van Snmeren, te Bergen-op-Zoom. 

 in bet café t e : het bouwen van een blok 
huizen, ingericht tot 6 afzonderlijke werkmanswoningen, op den grond, 
vanouds genaamd «Bloemoord", buurt Weerestein, gemeente . 
lui . hij  den bouwkundige Jb. Guldeinond, aldaar. 

 te 1 uur, door  het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j  tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
verschillende benoodiguheden, in 10 perceelen. 

/ u i l e n , te 2 uren, ten raadhuize; de levering van: lo. brandstollen 
voor  de scholen en andere gemeentegebouweti, 2o kachel nijpen. 

 hij  den secrctaris-niitvanger  van den Grooten Noordwolder-
polder  te Oudega, Nijega en , gein. , . : 
net herstellen van 30 . walheschooiing langs liet kanaal, loopemie van 
de n tot de schutsluis in genoemden polder, Aanw. 1 Oct., te 
10 uren. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
herstellen van den k soever  berm van deu polder  het , 
gelegen aan den rechteroever  van de , van buiten-
gewone winterschade. . bij  den hoofdingenieur  Van , te 

, den ingenieur e Bruijn , te t en der. opzichter , 
te Werkendam. 

 te 11 uren, door  het ministerie van watei*st. enz.: het 
maken van 9 kribben en van glooiingen vau 4 op 1 aan 10 bestaande 
kribben, tot verbetering van den l bij  Wostervoort, tus-
schen de kilometerraaien 1 en 3. . bij  den r  voor  het 
le nvierdistriet Van der  Toorn, te e en bij  den ingenieur , 
te . g ƒ 12,450. 

 te 11 uren, door  burg en weth.: het bouwen van eene 
aschschuur. Aanw. tot en met 2 Oct. van 9—12 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van afsluitingen voor  publieke 
overwegen, werken tot bewaking en afdeeling en eenige verdere werken 
tot voltooiing van den siioorweg . lui . bij  den eerst-
aanwezend ingenieur  bij  de S.S. te . g f 22,500. 

 te 11 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best: het maken van eene berg-
joods voor  eene stoom loskraan te . . bij  den hoofdingenieur, 
te m eu den ingniour , te Amsterdam, g J' 2980. 

 te 2 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van een 
kantoor  met woning voor  den ambtenaar, belast met het innen van 
haven- en kaaigelden, op een terrein aan de , aldaar. . 

bij  den architect over  de werken en gebouwen der  gemeente. g 
ƒ 4300. 

 te 21/» men, door  het ministerie van binnen), zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het houwen van een ketelhuis en eene 
gasfabriek, met bijbehoorende werken, benevens eene portierswoning, 
een en ander  ten behoeve van het t

. g ƒ 34.000. 

Zwolle, te 12 uren. door  het pror . best.: het bouwen van eene 
wachtorswniiing bij  de draaibrug in den straatweg naar  Nieuw-Sehoone-
beek over  het kanaal van n naar  de Pruisische grens, in
richtin g van Alte-Pieardie. g / 1280. 

Z w o l l e , ti- 12 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het leveren en verwerken van steen-
slag op den weg van Gooi' naar  de Geldersche grenzen, behoorende tot 
de groote wegen iu Overijsel. g f 2465. 

 h l , te 12 uren. ten kantore van de Nederlandsche Zinkpletterij : 
het maken van een gebouw naast dc bestaande gebouwen. Aanw.
Oct. te 2 uren. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: lo. het bouwen van 
eene cellulaire gevangenis te Zutfen. lui bij  den ingenieur-architect voor 
de gevangenissen en rechtsgebouwen .1. r . , . Aanw. 

Sept.. te 1;J uren. g ƒ 93,500; 2o. bet bouwen van eene cellu-
laire gevangenis te Alkmaar , lid bij  den ingenieur-architect voor  de 
getuigenissen eu rechtsgebouwen .1. F. , te 's-llage. Aanw. 
1 Oct., te 12 uren. g ƒ 86,22:». 

 door  den aannemer J.  Vos Sr.: het stukadoorwerk aan 
de stationsgebouwen . Venendaal en Woudenberg van den 
Staatsspoorweg Amersfoort —Nijmegen. 

Botterdam, te 12 men. door  dijkgraaf en heemraden van den polder 
Prins Alexander, in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel: 
lo. het verdiepen van slooten en waterleidingen in den polder; 2o, liet 
verzwaren van een gedeelte ringdij k van den polder; 3o. het herstellen 
van 2 ophaalbruggen over  de ringvaart vaa den polder. . bij  den 
hoofdopzichter  van den polder, te e a'd. . Aanw. 3 Oct., te 
9'/ t uren, te beginnen bij  de brug over  de , in den -
weg, onder e a/d. . 

 . te 12 uren. door  burgemeesters der  betrokken gemeenten, 
in het gemeentehuis: de alsnog uit te voeren werken, met de leverantie, 
aan den in-aanleg-zyiiden gesubsidieerden keiweg van Prinsenhage— 
Ginneken—Teteringen. Aanw. 4 Oct., te 10 uren, aanvangende
Teteriiigen. 

 (Fries!.): het bouwen eener  schuur  onder  Nes, op de plaats 
iu gebruik bij  f). Feitsnia. k ligt ter  inzage bij . Sjoerdinga, te 

, onder  Nijkerk . Aanw. 4 Oct., te U uren. 

 te l l 1/ .. uren. door  liet ministerie van waterstaat enz., 
aan bet gebouw van het . best.: het bestorten van deu Oude-
landschen zeedijk en van de hoofden beoosten de Goereesche haven. 
Aanw. 1 Oct. g f 34,550. 

\ i e i i \ , e r k e r k ad bfscl, te 12 uren. iu de herberg e Zwaan: het 
houwen van eene villa met aanhoorighedeii voor  rekening var. den 

 burgemeester  Van Voorthnijsen. . bij  den architect J. V. , 
te Purtnerend. Aanw. 4 Oct, te 12 uren. 

 te 12 uren. door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structieuiagazijnen: de levering van zink in platen, lood in staven en 
inessingplaat, voor  den dienst der  zeemacht iu , 
ged. '84. 

 te 2 uren. door  de directie van het l Place : 
het gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen van den linkervleugel van 
het hotel. . hij  den architect .1. Weve. 

, te 2 uren, door  den architect k Evers, te Ellckom, 
! namens curatoren der  stichting , aan het : het afbreken 
 en wederopbouwen van den westvleugel van genoemd hotel, met de 
levering der  mate'ialen. Aanw. 4 Oct.. te 11 uren. Biljetten inzenden 
VÓor 12 uren. bij  den architect te Ellekom. 

 te 11 uren, door  het best. der  waterkeering van den cala-
miteusen BuTCb en-Westlat ui polder, in het .gemeentehuis : lo. het maken 
van werken tot oever  verdediging tusschen de peil raaien 44 en 46; 2o. 
het bouwen van een woonhuis. Aanw. 2 en 5 Oct., van 10—12 uren. 

n , te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-sta|>ol- en eon-
structiemagazijnen: de levering van grenen beddinghout en eiken 
piketpalen, ten behoeve dier  magazijnen. 

 te 1 uur, door  de commissie voor  de gemecnteroinigjng: 
de levering van metselwerk voor  een put. ten behoeve van de uitbreidin g 
der bergruimte voor  meststolï'en aan bergplaats C aan den Amster-
damscheweg. Aanw. 6 Oct, te 10 uran. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van eenige werken tot normalisering van de Waal onder 
Tiel en , tusschen de kilouieterraaien 57 en 59 der  herziene 
rivierkaart . . bij  den hoofdingenieur  voor  het le rivierdistrict , Van 
der  Toorn, tc 's-llage en hij  den ingenieur  Stieneker, te Nijmegen. 
Aanw. 3 Oct. g J 13,900. 

 te 11 uren, door  den burgemeester: de levering van steen-
kolen en gruis, in 2 perceelen. Aanw. dagelijks van 9—12 uren. 

, te 2 uren, door  burg. eu weth.: lo. het maken en stellen van 
den onderbouw voor eene ijzeren draaibrug met toebehooren, over  het 
Spaarne, ter  vervanging van de bestaande , benevens het 
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mak™ van don onder- en bovenbouw eener  vaste brug over  de Singel-
gracht bij  de Turfmarkt , aldaar. . bij  den architect over  de we i ï cn 
^ S , " ' W Ó ' "  gemeente. Aanw. 5 Aug., te 10 uren. g 
/ 78  2o. het inaken, leveren en monteeren van den bovenbouw 
eener  ijzeren draaibrug met leuningen enz. over  het Spaarne bij  de 

\ rouwesteeg. . bij  denzelfdcn architect. Aanw. 5 Oct., te 
10 uren. g ƒ22,000. 

 te 2 uren, door  het best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap Ellewoudsdijk en den calamitous™ Borselepolder 
in het ; het leggen van een inlaagkade iu gemelden 
po der. Aanw. B en 8 Oct., van 10-12 uren, samenkomst bijgenoemd 
gebouw. g ƒ 12,100. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van brand-
stollen gedurende den winter  188:1,'84. voor  do verschillende genieente-
llirichtingen . 

 te 12 uren. ilour  den dijksteel van 11 melerwaard-
, in hel Stadskofliehuis: eerst in massa, daarna in 

perceelen: de levering der  voor  den dienst 18S3"84 benoodigde nood-
materialen, als: palen, h en tieldersch rijshout. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst enz: lo. het 
verdiepen van het gruotsrhecpvaartwater  aan bet boveneind van bet 
Scheur, met eenig rijswerk aan den linkeroever.  den de Vergulde-

, tot vorming van bsplaats, voor  de verbetering van den water-
weg van m naar zee. Aanw.  en  Oct.. te 12 uren, uit-
galmde van het hoofd te Vlaardingen. g /' .800 ; 2o. het ver-
diepen van het grootscheepvaartwater  over  het Zuiden aan het beneden-
eind van het Scheur, met eenig rijswerk lot vorming van losplaats en 
tnjbehoorende werken, voor de verbetering van den waterweg van 

. bij  den hoofdingenieur  voor  het 2e m naar zee, 
district , Van , te's-l lagê. bij  den ingenieur , te m 
en bij  den opzichter  Van , te lloek-vaii-llollanil . Aanw. 10 Oct., 
te 12 uren. g ƒ (12.000. 

, te 1 uur, door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, te zijnen kantore: het maken vau een op- en afri l tegen het 
aan den Staat behoorende gedeelte van den zeedijk, van den in het 
vorige jaar  nieiiwhedijkten polder  onder d nabij  den Oostsasdijk. 

. hij  den ontvanger  von rnoi  eu bij  den hoofdopzicliter  der  domeinen 
J. J. Brandt, te . Aanw. 11 Oct. te :1 uren. 

 te 11 uren. door  den directeur der  registratie en 
domeinen, in het Oostindisch : het maken van een zeedijk ter 
lengte van 2:150 . ter  bedijking van schorren in het Sasschegat nabij 
Philippine, met het graven van een spuiboezem, het houwen van een 

s l 'cn spuiduiker  en uitwateringssluis, en verdere daarbijbehoorende 
werken, in 1881. . bij  den hoofdopziener  J. J. Brandt, te . 
Aanw. 11) Oct., tc 12 uren, te vergaderen bij  de haven te Philippine. 
Biljetten inzenden uiterlij k 25 Oct., te 5 uren, in het Oostindisch . 

 te  uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het tweejarig onderhoud dei-
werken van den r  Slaperdijk, behoorende tot de zeewerken in 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n en den buitengewoon opzichter  Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 20 Oct. g f 1350 per  jaar. 

 door den architect A. van der , te : 
eenige belangrijke herstellingen aan de huizing, bewoond door  Taekele 

, aan de k onder  Tzummarum. 

E O.P . 

P 

. 
't  (gemeente Zaandam), 20 Sept.: het 

maken van een kerkhof met aanhoorende werken 
aldaarJ ingekomen 12 hilj. , als: 

te , 
» Purmcrend, 

, 
» , 
» Zaandam, 
 Amsterdam, 
 .Pannei-end, 

» Zaandam. 
» . 

f 11,270 
 10,300 

11 ) 
» 9,200 
» 8,936 
» 8,900 
 8,636 

» 7.400 
 7,390 
 7,250 

» 7,148.52 
6,150 

J. N. Boei 
J. de Vries, 

 Bos, 
A. Zonneveld, 

. Brugman, 
G. Bunt, 

. , 

. Stam, 
W. Willcmsen, 

. Verlaan &  Zn., » Zaandam, 
A. , , 
J. Poot,  Amsterdam, 

 . 20 Sept.: het bouwen van eene 
kerk met de levering der  materialen; ingek. 9 | 
bilj. , als: 
jBirónstra , te Assen, ƒ 4200 

. Eggens, > Valtermond, » 3396 
P. ,  Stadsmiisselkanaal, » 3378 
P. v. d. Bergh, » idem » 3311 
J. Bcnus,  idem  3059 
A. ,  Valtermond. » 3025 
E. , » Stadsmiisselkanaal, » 2990 | 
W. Bakker , » Valtermond, » 2979 : 

. ,  idem  2963 [ 
 20 Sept.: de levering aan de gemeente ; 

e van 23,000 straatklinker ; ingekomen 2 
bilj. , als: 

. O. v. Walree, te Brummen, ƒ 16 
J. W. . Conrad, » , » 14 
per  1000 stuks; gegund. 

 21 Sept.: de levering aan het 
provinciaal bestuur  van 50,000 . steenkolen: 
minste inschr. was . , a ƒ 7.60 
per  100 . 

 21 Sept.: lo. de levering van 1760 
 Belgische of e keien; ingek. 13 bilj . 

met 37 inonsteis; de levering is voorwaardelijk 
gegund aan de firma  Burlion ft  Voituron. te 

, voor  Ben-Aliinkeien / | . ad ƒ 50 per  1000 
of f 2.60 per , en »ƒ„  ad ƒ.34.80 per  1000 of 
ƒ 2 per . 

2o. de levering van 328,000 straatklinkers; 6 
bilj . ingek.; gegund aan F. van de , te 
Westpannerden, voor ƒ 14.35 p, 1000. 

3o. dc levering van 625 1 Eng. huizen; ingek. 
7 bilj. ; gegund aan e t &  Co., te -
dam, voor  717.25. 

Averest. 21 Sept : de levering van p. in. 
500 3 riviergrint ; aangenomen door  W. Trip , 
te Averecst, a ƒ 2.20 per . 

 22 Sept.: het inrichten van een 
pand, aan de Paardenmarkt, tot huis van ver-
pleging van lijder s aan besmettelijke ziekten; 
ingek. 3 bilj. . als: 

. de Pachter, tc Vlissingen, ƒ 3662 
J. ,  idem » 3389 
C. . » idem » 3200 

 22 Sept.: liet bouwen van ecu 
hotel en café, aldaar, onder  beheer van de 
architecten Jan Springer en Johan Stilluiann, 
te Amaterdam) ingek. 3 bilj. , als: 
E. Wouda, te Naarden, ƒ 9560 

. , » , » 9230 
G. T. Clein, » , » 8990 

 22 Sept.: liet aanleggen 
van een keiweg in de kom dier  gemeente; 
ingek. 9 bilj. , als 
Jz. Collin Pz., 
P. , 
J. A. Bogaard, 
Gebr. , 
A. v. , 
F. Baesen, 
A. , 
A. n Pz., 
C. v. d.  looft, 
gegund. 

g 

te Groede, f 8480 
 Breskens, » 7338 
 Aardenburg,  7200 

» Westkapelle (Belg.) » 6800 
» Schoondijk,  6190 
 Wijngene (België),» 6980 
 Groede, » 6979 
 Nieuwvliet » 5970 

» Neuzen, » 5934 

ƒ 7760 
22 Sept.: het bouwen van 

eene school voor  ojienhaar  lager  onderwijs en 
van eene onderwijzerswoning tc Sellingcn; ingek. 
8 bilj. , als: 

tc N.-Pekela, ƒ 9872 
> Ter-Ar a , » 9813 
ii O.-Pekela, » 9804 
ii Stadskanaal, s 9400 
ii idem » 9287 
 N.-Pckcla, » 9248 

P. , » Stadskanaal, » 9144 
P. v. d. Berg, » idem » 9000 

 22 Sept.: lo. het verbouwen vau 
de openbare lagere school te ; 2o. 
de levering van 32 nieuwe schoolbanken; ingek. 
10 bilj. , als: 

. P. Geertsema, 
W. Timmermans, 

 Strating, 
. Vos, 

P. , 
J. de Vries, 

School Banken 
G. Bremer, , ƒ 1570 
G. v. Bruggen, Appingedam, ƒ 256 

. Nieland, Wirduin , 1360 250 
G. Bioos, 't Zandt, 1150 250 
E. Poort, Godlinze,' 1057 208 
J. , Bicruin , 1032 288 
P. , , 911 192 

. Wildebocr, , 905 195 
T. Wilileboer, idem 895 184 f 
W. Schellens, Bierum, 877 t 212 

f Beiden gegund. 
 22 Sept.: liet inaken van een 

gemetselileii duiker of riool in de ; 
minste inschr. was P. Braun. te Beverwijk, voor 
ƒ 2243; gegund. 

 24 Sept.: lo. het verrichten van ver-
schillende herstellingen aan- er. het maken van 
een regenbak bij  de . kerk; 2n. het doen 
van herstellingen aan- en het maken van een 
schuurtje hij  de pastorie dier  gemeente: 

kerk pastorie massa 
f'. A. («lethals, 5960 1730 7620 

. P. v. d. , ƒ 5390 ƒ 1185 ƒ 6555 
.1. , 1175 
W. v. liij e &  Zn., 5730 1387 7077 
W. , 13115 
W. P. v. Pagé. 5760 1530 
J. . v. . 5649 1325 6899 

Voorloopig gegund aan . P. van de . 
, 24 Sept.: het uittrekken vau oude-, 

liet leveren en inheien van nieuwe palen, en 
hel diien van eenige herstellingen en vernieu-
wingen aan aanlegplaatsen van de havens en 
langs de rivier  binnen de gemeente ; 
ingek. li b:lj. , als: 
P. Blanken, te Bergambacht, ƒ 56113 
N. , , » 3950 
C. de Bomt, » ,  3798 
0. de Groot, » , » 3780 
A. , » idem » 3497 
F. W. de Wit , » idem » 3315 
gegund. 

 24 Sept.: de levering van 307,000 
straatklinker s ten behoeve van den straatweg 

: ingek 7 hilj. , als: 
. Baron v. Asbcck, tc Arnhem, ƒ 17.70 

F. W. Bonte, » Amersfoort, » 17.15 
G. J. v. d. Bioeke, » , » 16.90 

 Schilder, » idem » 16.87 
. Schut,  idem » 15.1)3 

Gebr. v. , » idem » 14.99 
Wed. . C. v. , » idem «13
alles per  1000 stuks. 

 24 Sept.: . het leggen en onder-
bonden van 575 2 riet- en rijsbeslag tegen het 
hulpgat onder  Pa|iendrecht; aangenomen
ƒ 229. 

2o. idem van 525 J riet- en rijsbeslag tegen 
het hulpgat onder  Alblasserdain; aangenomen 
voor ƒ 2:15. 

3o. het maken van vernieuwingen enz. aan 
de waterkeering in den nieuwen dijk onder 

d en Giesendain, en het doen van 
eenige herstellingen aan het magazijiigehouw 
te ; aangenomen voor ƒ 320. 

lie l i l . 25 Sept.: de levering aan de artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen van: 

lo. 2000 . potasch; minste inschrijver  was 
Fleumer. te Amsterdam, a ƒ 0295 per . 

2o. 2350 . groene zeep; minste inschr. was 
Jac. , te t a ƒ 0.42 per . 

3o. 12,900 . zwavelzuur; minste inschr. was 
e Bossen, te , a 0  per . 
kroningen. 25 Sept.: het driejari g onder-

houd (1884—1886) der als zeewering dienende 
voormalige vestingwallen te , behoorende 
tot de zeewerken in de provincie Groningen; 
ingek. 4 bilj. , als: 
G. C. . , te , ƒ 1100 
11. N. Pul,  idem » 1058 
J. , » Farmsum, » 1054 
J. v. Buuren, » , n 1034 

g ƒ 1060 per  jaar. 
 25 Sept.. lo. liet vernieuwen der 

afzonderlijk staande ijsbrekers bij  de schipbrug; 
ingekomen 4 bilj. , als: 
G. .1. Onstein, te , ƒ 3992 
W.. Giesen, » idem » 2979 
G. . v. , s idem » 2465 

. de Garde, g 
en . .1. , » , » 2389 
2o. het leggen van een riool iu het verlengde 

van de , met de keibestrating 
daarover; ingek.  bilj. , als: 
G. J. Onstein, te , ƒ 2152 

. .1. , » , ƒ 1669 
J. Vinkenborg, » idem » 1463 

Beiden gegund. 
. 25 Sept.: lo. dc levering van 

3000 l n trottoirbanden; 
ingek. 10 bilj. , als: 

S. Severijn, te , ƒ 2.95 
dezelfde, » 2

W. n &  Zn., » idem » 2
A.  Schotel Gzn., » , » 2.52* 

. Sabelis, » , » 2.51s 

T. .1. Smits lzn., » , ii 2.50» 
. J. Bosman, » , » 2.49 

A. C. Singels Azn., , n 2.48 
. v. Amcyden van 

m &  Zn., , »
Van Noorden en 

Schwerzel, » idem » 2.38 
per . 

 de levering van  stuks koperen gas-
lantarens: ingek.  bilj. , als: 

per  stuk. 
Pb. Watten, te , ƒ 15 
Cuylit s e , » idem » 13
A.'Bikker s &  Zn., » idem » ll.au 

. Venselaar, » Noordwijk , »
Beent , i Amsterdam, » 10.90 
P. h &  Co., , » 10.35 
Bryan de Groot&Co.,» Schiedam, »
N.' , » Utrecht » .40 

r  .V  i idem »
.1. n en S. 

. ,
P. . Jansen, » . » .90 

 25 Sept.: het houwen van  meel-
fabriek, aldaar, op het terrein t
27, ouder  beheer  van den architect W. C. 

: ingekomen  bilj. . als: 
.1. .1 , te h lam,/"  35,990 
Pb. Verbriiggen, » Waddinksveen,» ,262 

. n den 
Bouwmeester
A. P. Planjer, » . » 32.987 
 W. v. Vloten, » Utrecht, » 32.869 

Th. g loom. , » 32
Gebr. W. en F. A. 

Wostinaas, » idem » 31.974 
G. Splinter, , » 31.942 
.1. Verkoren,  Voorachoten, » 31
.1. s en 

. . Be'rkel, » Wormerveer, » 30.826.36 
C. . , » Naaldwijk , » 30.000 
T. . » , » 28.637 

. 25 Sept.: perceel 1. verande-
ringen aan de sch-iol te Nibbikawoud, met bij -
levering van 311 stuks schoolbanken; gegund 

. C. Out &  Co., te Winkel, voor ƒ l l l l . 
 2, ver-  aanbouw der  school te 

llauweril , gemeente Xibbikswoud; gegund aan 
C. . te llauweril . voor f 2675. 

 64 stuks schoolbanken; gegund aan 
Jh. Vlaming, te , voor ƒ 588.80. 

 26 Sept.: het bouwen van kazernen 
ca. voor 1';, bataljon infanterie, aldaar; ingek. 
17 hilj. , als: 

. , te Ureterp, ƒ 422.451 
W. ,1. . » , » 418.1)80 
.1. v. Groonendael, » Nmihem,  417,135 
Tb. Eibers,  Arnhem, » 414,329 
A. . » . » 413,963 
A. de Neef, » Brielle, » 412
W. v. , » , » 411,799 

. ,  Brielle, » 411
A. v. d. , , » 408,765 
P. v. d. ,  Nijmegen, » 407,900 
Gebr. Pons, » , » 407

. v. , » Naaiden. » 401.889 
J. Willcmsen Bijl , , n 395
J. . Vos Sr.,  Almeloo, » ,825 
Gebr. , » Arnhem, » 389.600 
G. . v. d. , » idem . 388,400 

 W. , » idem , 383,900 
sneek. 27 Sept.: het houwen eener  kolcnloods 

bij  de gemeentcgasfahriek; ingek. 3 bilj. , als: 
G. dc Boer, te Oppenhuizcn ƒ 4580 
F. Prins, » Sneek, » 4200 

. .  idem » 3998 
gegund. 

 27 Sept.: liet bouwen van een 
huis met  woningen  de Goudastraat; 
ingekomen 12 bilj. , als: 
Gebr. , te Amsterdam, ƒ

. Bonman, » idem »
,1. Tesselaar, » Alkmaar . ,283 
P. , » Beverwijk, 11
Gebr. Gorter, » Wormerveer, » 10,970 

. Ferrer, » idem »
V. P. Braun, » Beverwijk, » 10,836 
J. B. v. Santé, » Zaandam, 11 10,650 

. Brugman, » idem . 10.520 
J. Otter, » g ad. Zaan, » 10,297 

. Stam &  Zn„  > Wormerveer, 11
J. Buis Az., » idem > ,940 
gegund. 

 Sept.: lo. het leveren van 
minstens 950 eu hoogstens 1050 schecpstons 
steenkolen, volgens monster, tc Sclielliukwoude; 
minste inschr. was . J. von Thenen en A. . 

http://ll.au


E . 

n , handelende onder  de lirm a 
»Nederlandsche- g 
Von Thonen, n ,lz. en Co.,"  te Amster-
dam, voor  ƒ 7.09"/)OO per  scliecpstons van 1000 

. 
2o, het ïnakoïi, opstellen en in gangharen 

toestand opleveren van eene inrichtin g tot 
stoomwatorverwarining, benevens waterleiding, 
stoomkokerij  en stwrnvvasschcrij, aan het -
krankzinnigengesticht te , in  per-
ceelen; minste insehr. waren: 

pere. , g ƒ 23,457), C. Jansen, te Am-
dam, voor  19,198. 

pere. 2, g 12.027-50), Sepp en Co., te 
Enschede, voor  ƒ 11,030. 

pere. 3, g 6018), Van Vliet &  Van 
Cappelle, te Groningen, voor  ƒ 5253. 

pere. 4, g 0141.50), 0. Jansen, te Am-
sterdam, voor  ƒ 4988. 

pere. 5, g 8093). Sepp &  Co., Enschede, 
voor  7494.99». 

3o. het leveren en opstellen van eeneoliogas-
fabriek (systoem-Julius Pintsch) tot het voort-
brengen van lichtgas voor  circa 400 lichten, 
met inbegrip van alle henoodigde gasleidingen, 
ten behoeve van hetzelfde gesticht; minste 
insehr. was Aug. , te , voor 
/ 7990. 

E
van G 6 OCTOBE  1883. 

N 
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 te lP/j  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov, best.: het bestorten van den Oudo-
landschen zeedijk en van de hoofden beoosten de Goereesehe haven. 

g ƒ 34,550. 
 a/d Usel, te 12 uren. in de herberg e Zwaan: het 

bouwen van eene villa met aan hooi ig bed en voor  rekening var. den 
burgemeester  Van Voorthnijsen. . bij  den architect .). , 
te Purmerend. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen: de levering van zink in platen, lood in staven en 
messingplaat, voor  den dienst der  zeemacht in Nederlandsch-lndië, 
ged. '84. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het rioleeren en herbe-
straten van de Suriname- en Purai na ri host raten, aldaar. 

 te 2 uren. door  de directie van het l Place : 
het gedeeltelijk afbreken en wodenmhouwen van den linkervleugel van 
het hotel. . bij  den architect .1. Weve. 

 te 2 uren, door  den architect k Evers, te , 
namens curatoren der  stichting Bethesda. aan het : hot afbreken 
en wederopbouwen van den westvleugel van genoemd hotel, met de 
levering der  materialen. Biljetten inzenden voor  12 uren. hij  den 
architect te m 

 te 11 uren, dooi- het best. der  waterkeering van den cala-
miteusen li arch en-Westlandpolder, in het gemeentehuis: lo. het maken 
van werken tot oeververdediging tusschen de peilraaien 44 en 46; 2o. 
het n van een woonhuis. 

 te 10'/, uren, door  ,1. Zuurhout , bij  Wed. C. J. Verwey: 
het maken van een dubbel woonhuis, met bijlevering der  materialen. 

. bij  deu bouwkundige . C. , te Waalwijk . Aanw. te 
9" 2 uren. 

 te 12 uren, door  den directeur  dei- artillerie-sta|wd- en con-
structiemagazijneu: de levering vau grenen heddinghout en eiken 
piketpalen, ten behi>eve r  magazijnen. 

 te 1 uur. door  de commissie voor  de gemeentereiniging: 
de levering van metselwerk voor  een put, ten behoeve van de uitbreidin g 
der  bergruimte voor  meststoffen aan bergplaats C aan den Amster-
damse he weg. 

 te 2 uren, ten raadhuize. de levering van schoolmeubelen 
voor  school  in de . 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van eenige werken tot normalisering van de Waal onder 
Tiel en , tusschen de kilometerraaien 57 en 59 r  herziene 
rivierkaart . . bij  den hoofdingenieur  voor  het le rivierdistrict . Van 
der  Teoiil, te e en bij  den ingenieur  Stioneker, te Nijmegen. 

g J 13.900. 
 te 12 uren, dooi- het bestuur  van het fonds van -

heid, aan het gesticht, g uo. 09: het bouwen van een 
gedeelte van liet gesticht Schiefbaan-llovius. . bij  den architect W. 

. van . Zuidoost-binnensingel no. 89. aldaar. Aanw. 8 Oct., 
te 11 uren, 

 te 12 uren, door  het bestuur  der  coöperatieve vereeniging 
e Eendracht, in het gebouw der  Werkliedenvereniging: het bouwen 

van 18 arbeiderswoningen in 2 blokken, met bijbehoorende werken. . 
bij  den architect G. te e Wz.. te . Aanw. te 10 uren. 

i rnhcni , te 11 uren. dm»- den burgemeester: de levering van steen-
kolen en gruis, in 2 perceelen. Aanw. dagelijks van 9—12 uren. 

 tc 8uren, door  burg eu weth.: lo. het inaken en stellen van 
den onderbouw voor eene ijzeren draaibrug met toehchnoren. over  het 

, ter  vervanging van de bestaande . beuevens het 
maken van den onder  en bovenbouw eener  vaste brug over  de Singel-
gracht bij  de Turfmarkt , aldaar. . bij  den architect over  de werken 
en gebouwen der  gemeente. g ƒ 78,000; 2o. het maken, leveren 
en mouteeren van den bovenbouw eener  ijzeren draaibrug met 
leuningen enz. over  het Spaarne bij  de . . bij 
denzelfden architect g ƒ22.000. 

 te 1 uur, door  mejuffrouw Thomassen a Thuessink, in het | 
k'dïiehui s van Peteri: het bouwen van eene villa te Olst. . bij  den | 
bouwmeester . Wissink. te Olst. Aanw. te 11 uren. 

 te 2 uren, door  het best. der  waterkeering van het cala-
niiteuse waterschap k en den calamiteusen , 
in het : het leggen van een inlaagkade iu gemeld en 
polder. Aanw. 8 Oct., tan 10—12 uren. samenkomst bij  genoemd ge-
bouw. g ƒ 12,160. 

 bij  den gemeentearchitect J. . Nahbe: de levering van 
45,000 vlakke Yvaalstraatklinkers, franco aan den wal, aldaar. 

 te 11 uren. door  deu directeur  en commandant der 
marine; de levering van eene parti j  staaf-, plaat- en roosterijzer. 

 te 11 uren, door  tie gemeentebesturen van lloogezand 
''i i Sappemeer, in het ; het herstellen van de Bonthuistorhrug, 
'Oor de noordelijke helft onder  lloogezand en voor  de zuidelijke half-
scheid onder  Sappeineer  gelegen, met bijlevering van materialen. Aanw. 
»e 10 uren. 

 tc  uren. door  burg. en weth. van Wonserudeel: het 
maken van een kunstweg vanuit d naar  den kunstweg WottS-
Pingjinn. Aanw. 9 Oct. te 10»/4 uren. samenkomst bij  C. . , 
te . 

, to 11 uren. door  den burgemeester  van : de 
levering vau 250 stère wrak en 00 stère macadam. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: lo. het maken van een 
toegangsweg naar  het in-aanhouw-zijnde station, aldaar, ter  lengte van 
840  ; 2o. het maken van corn? vaste houten brug over  de , 
met levering der  materialen. . bij  den gemeentearchitect J, Bogtstra. 
Aanw. 10 Oct.., te 11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van brand-
stollen gedurende den winter  1883/84. voor  de verschillende gemeente-
inrichtingen. 

 te 12 uren, dooi- huig. en weth.: lo. het toveren 
en stellen van de vereisehte ijzerwerken met tnebehooren voor  de pri -
vaatinnc.htingeii volgens het . in de in-aanbouvv-zijnde 
openbare lagere school in de Govert-Flinckstraat; 2o. het verbouwen van 
de biirgerdag- en avondschool iu de Westerstraat tot ambachtsschool; 
3o. a. het vernieuwen, van de watersloovon af en tevens veibreeden 
van de raste houten brug no, 98, over  de Passeerdergracht aan de 

; h, het geheel vernieuwen en tevens verbroeden van 
de vaste houten brug no. 99, over  de t vóór de Pas-
seerdei-straat. . bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

. te 7 uren. iu de cellulaire gevangenis: de levering der 
beiloodigdheden voor  de gevangenen in de cellulaire gevangenis en in 
het huis van arrest, waaronder  brandstollen, ged. "84. 

Sneek , 's avonds 7*/j  uren, door  regenten over  de cellulaire gevan-
genis: het onderhoud en de verpleging van de gevangenen, met den 
aankleve van dien, over  '84. 

 te 11 uren. door  het ministerie van marine: het maken 
en opstellen van 2 ijzeren liehtopstanden bij  Staveren, en het afbreken 
en opruimen van een aldaar  bestaaudeu houten liehtnpstand. lol. bij 
den bouwkundige bij  den dienst van het loodswezen, aan bet depar-
tement. 

. te 12 uren. door  den dijk stoei van i waard-
. in het Stailskofliolniis: eerst in massa, daarna in 

perceelen: de levering dei'  voor  den dienst 4 henoodigde nood-
materialen, als: palen. h eu (ielderseh rijshout. 

 te  uren. door  den eerstaanwezend ingenieur, 
in e : het heistellen van een bekleedingsmuur  te Bergen-op-
Zoom. . bij  genoemden ingenieur, te Breda en bij  den opzichter  van 
fortificatiën , te Bergen-op-Zooiu. g ƒ 3300. Biljetten inzenden 
15 Oct., vóór 3 uren. op het bureau van den opzichte?' van fortificatiën , 
aldaar. 

 's avonds 8 uren, iu het paleis van justiti e \ het onder-
hond der  gevangenen in het huis van arrest over  het dienstjaar  '84. 

 's avonds 8 uren. in de cellulaire gevangenis: het
houd der  gevangenen iu de cellulaire gevangenis, niet de levering der 
brandstollen , over  '84. 

 door  best nu nieren van bet instituut tot onderwijs van 
blinden, in het café : het bouwen van een gesticht 
voor  100 kinderen, aan de Verlengde-Vossiusstraat. . bij  de archi-
tecten G . Salm ft A. Salm G.Bz , '  78. aldaar. 
Aanw. 10 Oct.. te 10b, uren. 

 te 11 uren, door  liet ministerie' van waterst enz: lo. het 
verdiepen van het grootsiheopvaavtwater  aan het boveneind van het 
Scheur, met eenig rijswerk aan den linkeroever, beneden de Vergulde-

, tot vorming van losplaats, voor  de verbetering van den water-
weg van m naar  zee. Aanw. 10 Oct.. te 12 uren, uit-
gaande van het hoofd te Vlaardingen. g /'70800; 2o. het ver-
diepen van het grootscheepvaart water  over  het Zuiden aan bet beneden-
eind van het Scheur, met eenig rijswerk tot vorming van losplaats en 
bijbehoorende werken, voor  de verbetering van den waterweg van 

m naar  zee. lui . bij  den hoofdingenieur  voor  het 2e rivier -
district . Van , te's-llage. bij  den ingenieur , te m 
en bij  den opzichter  Van Bloois te d Aanw. 10 Oct.. 
te \i uren. g ƒ 62.000. 

 (N.-ll.), te 1 uur. door  den ontvanger  der  registratie en 
domeinen, to zijnen kantore: het maken van een op- en afri l tegen het 
aan den Staat behoorende gedeelte van den zeedijk, van den iu liet 
vorige jaar  uiciiwhedijktc u polder  Onder d nahij  den Oostsasdijk. 

. bij  den ontvanger' voornoemd en bij  den hoofdopzichter  der1 domeinen 
 .1. Brandt, te . Aanw. 11 Oct. te 3 uren. 

 te 11 inii' , door  bet ministerie van marine: het maken en 
opstellen van 2 ijzeren liehtopstanden bij . . hij  den bouw-
kundige bij  den dienst van het looilwezen, aan het departement. 

. te 2 uren, dOOT burg. en weth,: het egaliseeren, op-
hoogt'ii. bestraten, rioleeren enz van eenige projectstra h<u aan den 

, benevens het maken van eene houten schooling langs de 
t bij  de Ainsterdariisehepoort. Aanw. 12 Oct.. te

uren. g /'  10,6(0. 

 te 12 uren. door . Gerritsen, bij  A. 
ne geheel nieuwe boerenwoning met schuur, 

hout. op het land u l Aanw. 22 Oct.. 
 te 1 uur, door 

Arends: het bouwen van 
mestput enz... teOoster-
van !'—12 uren. 

enten over  het huis van arrest en 
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bewaring  cellulaire gevangenis voor  vrouwen, iu dc inrichting : dc 
levering der  verschillende heiioodigdheden, waaronder  brandstollen, 
ged. '84. 

 tc 1 uur, in het huis van arrest en bewaring: het onderhond 
der  gevangenen met den aankleve van dien. ged. '84. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eene vluclithaven aan de s beneden Gi-.tve, provincie 
Nnordlrabant . . bij  den hoofdingenieur  voor  bet 2e rivierdistrict . Van 

, te 's-llage. bij  den ingenieur  Van , te 's-lloscb en bij  den 
opzichter  llaartsi'n , te Grave. Aanw. 17 Oct. g /'  28.950. 

 te 12 uren. loor  bet ministerie van waterst enz.: de 
levering van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, en van 
haakboiiten. in 2 perceelen. ten dienste der  Staatssiioorwegen. . op 
het bureau der  spoorwegen, tc 's-llage. 

 te 11 uren. door  den directeur  der  registratie en 
domeinen, in bet Oostindisch : bet maken van een zeedijk ter 
lengte van 2350 „  ter  bedijking van schorren in het Sasschegat nabij 
Philippine, met het graven van een spuihoczem. het bouwen van een 
steenen spuiduiker  litwateringssluis, en verdere daarbijbelioorende 
werk in 1884. lui . hij  den hoofdopziener  .1. J. lirandt . te . 
Aanw. 19 Oct.. te 12 uren. te vergaderen bij  de haven te Philippine. 
Biljetten inzenden uiterlij k 25 Oct.. te 5 nr  in bet Oostindisch . 

V» . te 12 uren, door  de Gelilcrseli-Ovorijselsclie -
spoorwegmaatschappij, in de sociëteit e : lii . Bestek no. 19, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van bet gedeelte locaalspoorwcg, 
van de grens tiisselien de gemeenten Aalten en Varseveld tot en met 
het station lleuticlieni (lengte circa 16-3 ; 2o. Bestek no. 21, ge-
bouwen en inrichting !  bet station ; :io. Bestek no. 22, 
gehouwen en inrichtingen op liet station Terborgj  4o. Bestek no. 23, 
gebouwen en inrichtingen op bet station Varseveld. . op het bureau 
te Winterswijk , waar  de biljetten uiterlij k te 11 uren moeten be-
zorgd zijn. 

 te 2'/2 uren. door  bet ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het tweejarig onderhoud der 
werken van den r  Slaperdijk, behoorende tot de zeewerken iu 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n en den buitengewoon opzichter  Joiigsma, te Staveren. 
Aanw. 26 Oct. g f 1350 per  jaar; 2o bet éénjarig onderhoud 
van de havenwerken te Staveren. . bij  den hoofdingenieur, te 
Groningen, den ingenieur, te m en den buitengewoon opzichter 
Jongsina, te Staveren. Aanw. 26 Oct. g J 1500. 

 te 121/, uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van een gedeelte 
van de kanalen tusschen de e t cn de Friesche 
wateren, aanvangende 1 Januari '84. . bij  den ingenieur  Jolles, te 
Assen en den opzichter e , te Veenhuizen. Aanw. 30 Oct. 

g ƒ 2386. 

 door  burg. en weth.: het doen van eenige 
werkzaamheden aan het schoolgebouw en de onderwijzerswoning, het 
maken van nieuwe schoolbanken enz. . bij  den bouwkundige A. 
Zaal. te Bodegrave 

 de levering aan de l van 20.000 
. steenkoolgruis of zooveel zal blijken noodig te zijn, bij  gedeelten. 

VA N 

. 
/ . u i l i n 28 Sept.: het bonwen van een pak-

huis op perceel 13 aan de Noorderhaven voor 
. Vromen, onder  beheer  van de architecten J. 

n en .1. Uiterwij k Wz.; ingekomen 10 
bilj. , als: 

te Zutfen, 
> idem 
» idem 
 idem 

Brammen, 

. J. Besseiu, 
G. .1. , 
A. .1. Pasman, 
J. A. Garvelink, 
G. .1. Boozewinkel, 
G. J. Grooters, 

. v. d. Velden 
. Nijland , 
. , 
. W. , 

gegund. 
, 28 Sept, 

vrijmakin g van den 

/ 5788 
a 5779 

5777 

G. . Brouwer  en s ƒ 688 
W. . , » 647 
A. v. Wensveen, » «20 
G. Woud, » 806 

. W. Veeiieuian, » 599 
W. Willemsen, » 596 

. Bonman. » 675.34 
2o. het verrichten van bestratingswerken. 

keien en klinkers, in verband met het leggen, 
opnemen en herleggen van gasbuizen in de 
gemeente: minste inschr. waren: 
Bos, le tarief ƒ 0.1395/,™,, 2e tarief j 0.13>5/,00. 

3e en 4e tarief ƒ 0.lP/,0 en / 0.75. 

Zutfen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

» 5700 Ambagtsheer. 5e tarief/0.05, 6e en 7e tarief  bdj., als: 
. 5629 ƒ 0.03 en ƒ 0.05. P. h. <r. Eikel, 
» 5603 1  Oct.: het driejari g onderhoud C. J. de Nie, 

 ..1  nt,  ut l'  ( :l 1-1 S >

. v. Tongeren, te Vogelenzang, ƒ 3960 
. v. , » , » 3942 
. Ziere. » idem » .",900 

G. Nederstigt, ,  3815 
. . » 3790 

J. Goozen. .  3688 
W. A. Fhillipo , » idem » 3688 
.1. v. d. . » idem » 3549 
J. v. d. Jag  » idem » 3500 
Giebels en Servellen, . » 3490 

. 2 Oct.: het bouwen van een woon-
huis aan den . bij , onder 
beheer  van den architect W. C. ; ingek. 

5584 
5559 
5542 
5503 

van de vaartuigen en al hetgeen verder  behoort 
bij  het materieel der  Nederlandsen-Belgische 
veren op de rivier  de s in , voor 
gemeenschappelijke rekening der  Nederlandsche 
en Belgische ; ingek. 2 bilj. , als: 

het voortzetten der  water- 10. Savelkoul, te Wessem, / 1908 
n weg van j  E. , » , «1680 

„  iiosch iiaar  de s bij  Crèvecoeur, in de . lier  jaar. 
nabijheid van het gehucht Orten; minste inschr. j n 

" , te Baardwijk , voor  ƒ 4782. was . J. -
 28 Sept.: lo. het onderhoud 

van den straatweg - ; 
ingek. 5 bilj. , als: 
C. . , te Naaldwijk , ƒ 3000 
J. , a , » 2550 

. de , » f v. , » 250(1 
W. Varkevisser, » Overschie, » 2400 

. Varkevisser, » , » 2299 
2o. idem van den weg ; 

ingek. 5 bilj. . als: 
C. . , te Naaldwijk , f 3700 
J. , » , » 3448 

. de , s f V , » 3333 

. Varkevisser, » , » 3225 
W. Varkevisser, » Overschie, » 3125.20 

 29 Sept.: het bouwen van een 
machinekamer en liet inrichten van een gebouw 
ten behoeve der  Zutfensche , onder 
beheer  van den architect J. Uiterwij k Wz.; 
ingek. 7 hilj. , als: 
G. J. Grooters, te Zutfen, / 1930 

. Nijland , » idem » 1879 
G. Schurink, a idem » 1867 

. Ezerman, » idem » 1859 
. . , » idem » 1856 

ü. J. , » idem » 1842 
11. .1. Besscrn, » idem » 1628 
gegund. 

. 29 Sept.: het bouwen van tien 
woningen, op een terrein gelegen aan de Groote-
Bergstraat te Groningen, voor  de vereeniging 
aWerkmanslust", onder  beheer  van de archi-
tecten . & . ; ingek. 11 bilj. , als: 

. Jansen, te Groningen, ƒ 9775 
C. Nap. » idem » 9720 

. , » idem a 9640 

. de Jong. » idem » 9200 
T. Y. Jelsma, » idem  8944 

. Fekkes. » idem » 8889 

. J. , » idem » 8854 
. W. Oldenhurger, » idem » 8787 
. , » idem » 8638 

J. 1. Toesman, » idem » 8500 
J. de Vries, a idem » 8335 
gegund. 

, 1 Oct.: herbestcding van de levering 
van 307,000 Straatklinker s voor  den grintweg 

; ingek. 5 bilj. , ais: 
J. G. v. d. Broeke, te , / 10.80 

. Schut, » idem » 16.34 

. Zwancpol, » idem » 15.92 
A. de , » Zwolle, a 14.90 
Wed. 11. C. v. , a , » 18.50 
per  1000 stuks. 
gegund aan A. de , te Zwolle. 

, 1 Oct.: bet herstellen van eene 
schadevaring aan het reininingwerk van de 
brug over  de s nabij ; ingek 
8 bilj. , als: 

 te Puttei-shoek, ƒ 8210 
a Zwijndrecht ,  8175 
> , » 7270 
» idem » 6895 
» idem > 6560 
» idem » 6543 
» idem » 6360 
» idem  5550 

lo. Bestek no.  het in-

f 1700 por  jaar. 
 Oct.: het maken van eene schiet-

baan niet bijbeboorenden kogelvanger  enz. op de 
legerplaats bij  Vueht; ingek. 8 bilj. , als: 

T 
T 
C. v, 

. 

den Otter, 
Burkens. 
J. A. , 

. . 
d. , 

te , ƒ 1990 
» 's-Bosch, » 1925 
» idem » 1890 
» idem » 1799 
» k (Utr.),» 1740 
a 's-Bosch, » 1667 
» Geertruidenberg,» 1485 
a 's-Bosch, 

de , 
, 

de , 
eeglind. 

g / l»" » 
l l c rgen / . i in i i i . 2 Oct.: het slechten van 

de noorderfronten van , het aan-
leggen van aardebanen, het graven eener  water-
leiding, het metselen van duikers enz.; ingek. 
26 hilj. , als: 
l>. . de , te Empel. 
A. Terwindt , » Westpannerden 
W. . Schram, « Sliedrecht, 
G.J.v. h 

, 
Wouw, 
Nijmegen, 

w , ƒ 7.190 
idem » 7525 
idem  7400 

1 * idom  7291 
idom » 6935 

» * (fStfJOOSt, l 6905 
, .) ) 

idem » 0795 
idem  6770 
idem » «680 
idem 5985 

en E. S. . 
A. , 
J. A. Groot. 
A. . v. Wijn -

gaarden , 
J. J. v. Sluisdam, 
W. , 
C. Bastiaanse en 

. , 
.1. B. , 
.1. v. Oijen Pz., 
J. v. d. Berg, 
J 

. , 
Com. Bothof. 
C, de Groot, 
F. W. de Wit , » 
G. Goedhart. » 

. s Jr.,
J. v. 6. Vlugt Jr., » 
N. , » 

Amsterdam, 1 Oct.: 
richten van het terrein in de t 
naast de buliischool no. 34, tot speelplaats voor 
genoeiiide school; ingek. 12 bilj. , als: 

A. ter  Weeme, ƒ 1421 
J. Schrcuders, » 998 
A. de . » 989 
W. r  &  Vree, » 985 
F. G. Üegenhardt, » 700 

Sliedrecht, 
, 

Steenbergen, 

- Bergen-op-Zoom, 
i Wouw. 
- Schijndel, 
- , 

, 
- Breda, 

, 
Schaafsina, i 

. Brand , Gie-
sendam en P. P. 
Sent 
. Volker, 

J. , 
T. Volker, -
drecht en . 
Verhoeven, 
. . Bolier, 

. s . 
G. A. V. , 
Sliedrecht en G. 
Goedhart, 

G. Straatman, 
W. F. Weners, 
W. A. G. Jansen, 
J. , 

11 in-kei 2 Oct.: het maken en stellen van 
bet ameublement in de nieuwe school; ingek. 
7 bilj. . als: 

te Oosterwijk, 
 Gennep, 
 Vechel, 
 Grave, 
 Boekei, 
 Gernert, 

, 

C. Carlier . 
o en Zckveld, 

N. Bink. 
J. v. d. Ameele, 
V. d. n en Sieval, 

e Jong en , 
P. v. d. , 
('. Flippo, 
W. v. d. . 

, 2 Oct.: voor  de levering van 
verschillende benoodigdheden aan het departe-
ment van n waren minste inschr.: 

1. gereedschap, . J.  ij  tl de Jongh, Amster-
dam, ./'  «97. 

2. verfwaren, lloogeweg en Van Zameren, 
idem. /'  8543. 

3. 40011 . , . .1. n de Jongh, 
idem. ƒ 1540. 

4 houtschrooven en draadnagels, . S. Stokvis 
1427 &  Zn.. . / 181.55. 

5. 4500 . grauw linnen, P. . s Sijpe-
steijn, , f 3150. 

6. divers leder, F. . , Amsterd., / 1950.75. 
7. 2700 G zink iu blokken, A. . , 

Utrecht, ƒ 457.65. 
8 divers ijzer, z &. Co., , 

ƒ 1970.07". 
9. divers rood- en geelkoperen messingdraad. 

Van den Berg &  Co., Amsterdam, ƒ 2287. 
10. divers ijzer, z &  Co., . 

ƒ 13,638.03. 
274.000  3 Oct.: lo. het herstellen van den 
270.000 n van den polder  het , 
269.000 | aan den rechteroever van de , 

 van buitengewone winterscbade; ingekomen 5 
265.000  bilj. , als: 

A. . v. Wijngaarden , te Sliedrecht, / 9900 
G. de ,  Gorichein,  9365 
C. .  Sliedrecht, » 9189 
T. de Groot,  Giesendam,» 8988 
W. Volker,  Sliedrecht, » 8850 

2o. het maken van 9 kribben en van glooiin-
gen van 4 op 1 aan 10 kribben, tot verbetering 
van den l bij  rVestervoort; ingek. 
5 bilj . als 

/ 302,837 
 296,800 
 274,999 

263.500 
260,000 

259,370 
256.000 

- 255.888 
255,888 

- 253,000 
 246,000 

Sliedrecht, 
, 

Sliedrecht, 

Prinsenhagc, 
Sliedrecht, 

idem 

, , 
, 

Tilburg , 
Utrecht, 

- Grave, 

245.980 
242,700 
239,900 

239,300 
239,167 

- 214.400 

214.000 
205,000 

J. . v. , te . ƒ 13.450 
J. . , » Pannerden,  12.390 
W. . Nijenes,  Ar a hem,

. A. Pauwen, » Westpannerden,  11,748 
F. E. Terwindt . ,  11,600 

 het maken van afsluitingen voor  publieke 
overwegen, werken tot bewaking en afdeeling 
en eenige verdere werken, tot voltooiing van 
den spsirweg ; ingekomen 8 
bilj. . als: 
G. . v. , te Amsterdam, 

194 700 J. Poot. 

A. Vos „ 
J. A. v. d. Eerden Wz.. 
W. Okkes, 

188.600 
179.000 

ƒ 999 
 952 
 94S 
 916 
 886 

, 
P. v. Bergen, 

. v. d. , 
. J. , 

J. Smits, 
F. Oliviers, 

. P. Elders, 
gegund. 

 2 Oct.: het bouwen van zes werk-
manswoningen, onder  beheer  van den architect 
Jb. Guldemond; ingek. 20 bilj. , als: 

W. . Striivs. 
.  Schaafsina en 
F. J. Schaafsina, 

N'. . v. d. , 

. 
Bokstel, 
Amsterdam, 

idem 
idem 

/ 25,900 
 25,600 
 24,900 
 24,600 

» 24,500 
 24,400 

764 

llarlingen. 
s-llage, 

 3 Oct. 1 bet bouwen van eene 
aschsebuur; ingekomen  bilj. . als: 
N. , te Sassculieini, 
.1. C. Guldemond,  idem 
C. de Groot,  Beverwijk, 
J. C. de Zwart ,  Zoeterwoude, 

. ue Graaf.  idem 
G. v. d. ,  Noordwijk , 

 Zoeterwoude, 
, 

, 

23,320 
21,450 

1674 
1500 
1487 
1475 
1465 
1395.96 
1395 
1335 
1291 

J. P. A. Nelissen, 
C. de , 

. , 
C. .1. Buis, 
C. Schornagel, 
W. Boot, 
C. v. , 
A. v. d. Borg, 
W. A. v. Amstel, 
J, Visscher, 

. v. d. , 
C. v. , 
G. Nederstigt, 
gegund. 

te , ƒ 4900 \  4 Oct.: lo. bet maken van een berg-
 Waddinksveen,  4569  loods voor  oen stoomloskraau te ; minste 
 Schagen,  4540 inschr. was S. Wit Jz., te Oterleek, voor/2590, 

,  4414 g  2890 
„  idem  4310 2o. het houwen van een ketelhuis en eene 
 Wnubrugge,  4190 | gasfabriek niet bijbehoorende werken, benevens 

,  4150 , eene portiei-swoning, ten behoeve van liet -
,  4096' krankzinnigengesticht te ; minste 
,  8998 1 inschrijver  was A. Vos , te , voor 

,  3980 ƒ 38,400. 
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idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idi' m 
idem 
idem 

A. .i. Uiterwijk , 
. W. , 

W. A. G. Jansen, 
G. Schurink. 
 Jas en Ncijens, 
. J. , 
. Ezelman, 

E. Boonetra, 
J. Verkoren, 

 Eekhard, 
P. Witzand, 

 W. v. Vloten, 
\V. J. Witteveen, 
E. v. d. Woerd. 
A. v. d. , 
J. , 
C. , 

. liasselhach 
G. J. ('armigehelt, 

. , 
P. A. v. , 
Gebr. Pons en Groen, 
C. ter . 
G. .1. , 
T. Eibers, 
A. , 
Gebr. , 
J. v. k en Wissink, 
G. . v. ,1. , 
W. v. , 

. Veenenbos, 
W. A. dc , 
T. Borendsen. 

. J. -

 4 Oct.: hot bouwen van een kan-
toor met woning voorden ontvanger, belast met 
het tanen van haven- en kaaigeld aan dc 

; mgek. 16 bilj. , als: 
Gebr. A. Siegers, te Zand voort 
F. T. . „ , 
ü. , » idem 
.1. 11 , » id 

V o'  v'..''??r > ' ""trijk-en-Po l 
 S v. Veldhiiijsen,» , 
. Blad, » idem 

J. P. A. Xolissen, » idem 
J. Giebels en J. v. 

Servetten, 
. , 

J. . v. d. Weeg. 
J, Visscher, 
Tl. . 

, 
S. 11. Peijia. 
P. T. , 
gegund. 

» » e, 6 Oct.: lo. het bonwen van eene 
hil j  a™ So v a e l us tc Zutfen; ingekomen 34 

te Zutfen 
» idem 
» Utrecht, 
» Zutfen, 
 Arnhem, 

» Ure terp, 
 Zutfen, 

» Assen, 
 Vooi-schoten, 

* Almeloo, 
» idem 
» Utrecht, 

, 
 idem 

» , 
» , 
» Zutfen, 
» Arnhem, 

, 
» Ziitfee, 
» , 
» , 
 Winterswijk ,

,
 Arnhem, > 

» , i 
» Arnhem, » 
 Oosterbeek, » 
 Arnhem, » 

» 
» llrielle , .> 
'| Arum. ., 
» Arnhem, » 

Zutfen 

ƒ 4485 
 4450 

» 4446 
» 4273 
» 4250.8 
 423b 

J 4200 
 3007 

 39S0 
i 3080 
 3050 

i 31)30 
i 31)25 

3» 12 
3754 
3684 

ƒ 107,540 
» 100.000 
» 98.770 
» 97.740 
» 96,800 
 95,547 
 93,386 

» 92,800 
» 92.767 
» 92.688
» 92.688 
 92.637 
 92,368 

» 92.866 
 92.346 

» 91,340 
» 91,200 
 91.104 
 90,980 
 90,800 
 90,650 
 89,650 
 88,990 

» 67,970 
» 87.049 
 86.975 

» 86.400 
» 86,222 

85.840 
85.000 
84.979 
84.840 
84 200! 

}™494.99; ' A e s l o o n» v aS s c l . e r ij  voor 

 83,790; 
2o het bouwen van eene cellulaire gevangenis '

; "'"'"'kome n 34 hilj . als , n 1 

J. VV. Bij l te d 
P. , „  Beverwijk, 

iv ., :  J,:" <,"  » Utrecht, 
W. . n cn 

* Alkmaar , » 89,990 
» 's-llage,  8i),8:)4 
» Schagen, „  88,987 

Cromwel, 
. . van Spanje, 

C. X. Vlaming, 
Tom en Van liergen 

, 
. .1. , 

t Jz„ 
S. B. Peijra, 

. , 
J. van Groenondaal, 
Gebr. pons en Groen, 
Gein. . 
P. . 

. Seluujt, , 
B. Vixeboxse, , 
P. . , 
T. W. v. Vloten. 
J. J. 'sselaar, . 
W. , , 
 f'. Paardenkooper, » 

1'. , 
. v. d. , 

 lieckot 
. . Braken burg, 

ƒ 93,200 
 91,888. 
 91,4831 
 91.270 | 

gen. 

» 's-llage, 
, 

, 
» , 
 idem 

ii Xiinbem, 
» . 
. " 
» idem 
 Alkmaar , 

» Amersfoort. 
 Alkmaar , 

» Utrecht, 
» Alkmaar , 

s-llage, 
idem 

, 
, 

Wormerveer. 
, 

n en de , » X.-Xiedorp. 
S. Wit 
F. h'ooustra. 

 v. ,|. Tas, 
T. Eibers, 
A. , 

. . Veenenbos, 

Oterleek. 
Assen, 
C'harlois, 
Arnhem, 

, 
Brielle, 

» 88.693 
 88,225 

» 87.776 
» 87.765 
» 87,600 
» 87,395 
» 87,215 
» 86.945 
» 86.319 
 85,585 

» 85,420 
 84,999 

» 84,996 
 84,884 

» 84,850; 
 84.000 

i> 83,890 
» 83.450 1 

» 82,990
» 82 922i 
» 81.828. 
 81,818! 

. 81.4:15 
» 80,700 
» 79,987 i 
 79,918' 

» 78.679 ' 

kokerij  voor
te Enschede, i m 

n i , , l  U° l c v e r i n * - , | , n vmr het te bouwen 
zoovè ^,, ZT;''t' ' ' ' '- < , S? t " '  J'"'l-.nblik , voor" zooveel betreft de machinerieën, zijn gegund: 

E E 
van G 13 OCTOBE  1883. 

N 
VA N 

. 

 tc 10 uren, door  G. van : het verbouwen 
zijner  woning op de , aldaar. . bij  den architect C. P. van 
Genk, aldaar. 

 (bij , te 10 uren, door de commissie van 
administratie: de levering der  benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen, aldaar, ged. '84. 

 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het leveren 
en stellen van de vereischte ijzerwerken met toebehooren voor de pri -
vaatinrichtingen volgens het , in de in-aanbouw-zijnde 
openbare lagere school in doGovert-Flinekstraat; 2o. het verbouwen van 
de burgerdag- en avondschool in de Westerstraat tot ambachtsschool; 
3o. a. net vernieuwen, van de waterslooven af en tevens verbreeden 
van de vaste houten brug no. 98, over de Passeerdergracht aan de 

; b. het geheel vernieuwen en tevens verbreeden van 
de vaste houten brug no. 99, over de t vóór de Pas-
seerde rstraat. . bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

, te 1 uur, door  regenten over de gevangenissen, in het huis 
van arrest: het onderhoud der  gevaugenen ged. '84. 

 te l 1 / ; uren, door  regenten over het huis van arrest 
en bewaring: de levering der  benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '84. 

 te 2 uren, door de commissie van administratie over de 
gevangenissen: de levering der  benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen en voor de kantine in de gevangenissen, aldaar, ged. '84. 

, te 2 uren, door den architect  VV. , in het café-
Panorama, : het verhouwen van een perceel in de 

, bij  de Utrechtschestraat, no. 346. 
 te  uren, in de cellulaire gevangenis: de levering der 

benoodigdheden voor de gevangenen in de cellulaire gevangenis en in 
het huis van arrest, waaronder  brandstollen, ged. '84. 

 , 's avonds */ i uren, door  regenten over de cellulaire gevan-
genis: het onderhoud en de verpleging van de gevangenen, inet den 
aankleve van dien, over '84. 

 ter  secretarie: het uitbreken van dc grintlaag, het 
leggen der  klinker s en invullen daarvan met zand, over  ongeveer 800 

 Prijsopgaaf van arbeidsloon vóór 15 Oct 

 te 11 uren, door het ministerie van marine: het maken 
en opstellen van 2 ijzeren lichtopstanden bij  Staveren, en het afbreken 
en opruimen van een aldaar  bestaanden houten liehtopstand. . bij 
den bouwkundige bij  den dienst van het loodswezen, aan het depar-
tement.  / f . 

 ?te 12 uren, door den dijksteel van Bom meier  waard-
 in het Stadskofliehuis: eerst in massa, daarna in 

perceelen: de levering der  voor den dienst 1883/'84 benoodigde nood-
materialen, als: pillen. h en Geldersch rijshout . 

 te 12 uren. door den eerstaanwezend ingenieur, 
in e : het herstellen van een bek leed ingsmuur te Bergen-op-
Zoom. . bij  genoemden ingenieur, te Breda en bij  den opzichter  van 
fortificatiën , te Bergen-op-Zoom. g ƒ 3300. Biljetten inzenden 
16 Oct., vóór  uren, op het bureau van den opzichter  van fortificatiën , 
aldaar. 

 te 1 uur, in het gemeentehuis: het vergraven van grond 
op de groote Stadsweide, , 

, te 6 1 /. uren, door dc commissie van administratie over 
de gevangenissen, in de cellulaire gevangenis: dc levering der  benoo-
digdheden voor het onderhoud en de verpleging d e» gevangenen 
ged. '84. 

 , 's avonds 8 uren, in het paleis van justitie: het onder-
houd der  gevangenen in het huis van arrest over het dienstjaar  '84. 

, 'savonds 8 uren, in de cellulaire gevangenis: het onder-
houd der  gevangenen in de cellulaire gevangenis, met de levering der 
brandstoffen, over '84. 

 door  bestuurderen van het instituut tot onderwijs van 
blinden, in het café : het bouwen van een gesticht 
voor 100 kinderen, aan de Verlengdè-Vossiusstraat. . bij  de archi-
tecten G. B. Salm &  A. Salm G.Bz., n 78, aldaar. 

 in het Timmerhuis: de levering van lo. 2,4000 . 
e steenkolen voor de stoomwerktuigen en vaartuigen en voor de 

kachels in gebouwen der  gemeente; 2o. 125 . grove e 
Newcastle haurdkolen. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst enz: lo. het 
verdiepen van het grootscheepvaart water  aan het boveneind van het 
Scheur, met eenig rijswerk  aan den linkeroever, beneden de Vergulde-

, tot vorming van lasplaats, voor dc verbetering van den water-
weg van m naar zee. g ƒ ,800; 2o. het ver-
diepen van het grootscheepvaartwater  over  liet Zuiden aan het beneden-
eind van het Scheur, met eenig rijswerk  tot vorming van losplaats cn 
bijbehoorende werken, voor de verbetering van den waterweg van 

m naar zee. ' . bij  den hoofdingenieur  voor het 2e rivier -
distrift . Van , , bij  den ingenieur , tc m 
en >ü den opzichter  Van Bloois, te . g 
 63,000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener  open-
bare school met vrijstaande onderwijzerswoning te . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering der 

benoodigde steenkolen voor de verschillende lokalen van het raadhuis, 
der  openbare scholen en die te Nieuw-Borgvliet,  de gemeente-
apotheek, het politiebureau en het kantoor der  belastingen. 

 te 1 uur, door het college van regenten over  dc cellulaire 
gevangenis: bet onderhoud der  gevangenen in de cellulaire gevangenis 
en het huis  bewaring, aldaar, gou. '84. 

 (N.-Bj , te l  door den ontvanger der  registratie en 
domeinen, te zijnen kantore: het maken van een op- en afri l tegen het 
aan den Staat behoorende gedeelte van den zeedijk, van den in het 
vorige jaar  nieuwbedijkten polder  onder d nabij  den Oostsasdijk. 

. bij  den ontvanger  voornoemd en bij  deu hoofdopzichter  der  domeinen 
J. .1. Brandt, te . 

 te 11 uur, door het ministerie  marine: het maken en 
opstellen  2 ijzeren lichtopstanden bij . . bij  den bouw-
kundige bij  den dienst van het loodwezen,  het departement. 

 te 11 uren. door het college van regenten over het huis 
 arrest en bewaring: het onderhouj  der  gevangenen en de brand-

stollen  '84. 
 , tc 11 uren, door de commissie  administratie over de 

gevangenissen: dc levering der  benoodigdheden tot onderhoud der 
gevangenen ged. '84. 

 te 12 uren, op het bureau van den kapitein-kwartier -
meester  van het koloniaal werfdepot: de levering, gedurende '84, van 
de bij  het korps benoodigde lakens en voorwerpen van kleeding cn 
uitrusting . 

 te 12 uren, door de hoofdadministratie van het instructie-
bataljon : dc levering, ged. '84, van dc bij  het korps benoodigde voor-
werpen  kleeding en uitrusting . 

 tc 2 uren, door  burg. en weth.: het egaliseeren, op-
hoogen, bestraten, rioleeren enz. van eenige projectstraten aan den 

, henevens het maken  eene houten schoeiing langs de 
t bij  de Amsterdamschepoort. g /"  10,600. 

 i »
 te 12 uren, door . Gerritsen, bij  A, Arends: het bouwen van 

eene geheel nieuwe boerenwoning met schuur, mestput enz., te Ooster-
hout, op het land n . 

 te 12  uren, door het college van regenten over het huis 
van arrest: het onderhoud der  gevangenen ged. '84, benevens het 
leveren der  kantine-artikelen. 

 te 1 uur, door het ministerie van waterstaat enz., ten 
dienste van de : de aanleg van een tclegraallijn met
draden tusschen Alfen en . g ƒ 1380. 

 tc 1 uur, door  regenten over bet huis van arrest en 
bewaring en cellulaire gevangenis voor  vrouwen, in de inrichting : de 
levering der  verschillende benoodigdheden, waaronder  brandstoffen, 
ged. '84. 

, te 1 uur, dooi- de commissie van administratie over de ge-
vangenissen, in het huis van bewaring: de levering der  benoodigdheden 
tot onderhoud en verpleging der  gevangenen in de militair e straf-
gevangenis nabij . 

 te 2 uren, door de commissie van administratie over de 
gevangenis: de levering, ged. '84, van dc verschillende benoodiguheden 
voor de gevangenen. 

 te 2lu uren, door de commissie van administratie over het 
burgerlij k en militai r  huis van verzekering: de levering van de be-
noodigdheden voor het onderhoud der  gevangenen ged. '84. 

 te l uur, door  burg. en weth.: het aanbouwen van 
lokalen tot uitbreidin g van bet stedelijk gymnasiumgebouw aan de zijde 
van het Janskerkhof. Aanw. 16 Oct., te lO'/ j  uren. 

, te ; 10 uren, in het gemeentehuis: het n van 
cene school en onderwijzerswoning, aan het gehucht , binnen 
de gemeente. Aanw. 19 Oct., te 10 uren. 

 te 11 uren, door den commandant der  brandweer, op 
het raadhuis: de levering van ongeveer  75.C0O e kachelkolen, 
voor dc verwarming der  wachten en posten van  brandweer. 

 tc l l uren, door  burg. en weth.:  levering van onge-
veer 800 . goede, vette, grove c hel kolen. 

 te 10 uren, door de commissie van toezicht over het ge-
sticht , in het lokaal «Felix Favore": de levering van 
manufacturen, saaiet, garen, lint . knoopen, wollen- en molton dekens, 
tapij t goede ren. matten enz. enz., in verschillende perceelen, 

 te 1 uur, iu het huis van arrest en bewaring: het onderhoud 
der  gevangenen met den aankleve van dien, ged. '84. 

 te ('»  uren, in dc cellulaire gevangenis: de levering der 
benoodigdheden voor het onderhoud der  gevangenen, aldaar, ged. '84. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eene vluchthaven aan de s beneden Grave, provincie 
Noordbrahunt. . bij  den hoofdingenieur  voor het 2e rivierdistrict , Van 

, tc 's-llage. bij  den ingenieur  Van , te 's-Bosch en bij  den 
opzichter , te Grave. Aanw. 17 Oct. g ƒ 28,950. 

 te 12 uren. door  liet ministerie  waterst. enz.: de 
levering van stolen spoorstaven met ijzeren eindverbindingen, en van 
haakbnuten, in 2 jierceelen, ten dienste der  Staatsspoorwegen. . op 
het bureau der  s wegen, te . 

 te 12 uren, door het . parochiaal kerkbest. van 
don . Nicolaus buiten de Veste, in de wachtkamer van het kerkhof 

e : het bouwen eener  kerk met aanhoorigheden, volgens het 



E . 
E . 

outworn van don architect P. .T. . Cuypers, aldaar. . bij  genoemden 
architect. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst enz., ten 
dienste der  Staatss|>oorwegen: het afbreken van de bestaande en het 
maken van nieuwe landhoofden TOOT do draaibrug over  het Zoderik-
kanial, in den spoorweg . . bij  den cerstaanwezend-
ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Gorichem en bij  den sectie-
ingenieur, te . Aanw. 16 en 17 Oct., te 11 uren. g 
ƒ 45.000. ) 

 te 12 uien, door  burg. en weth.: het vergi-ooten der 
school voor  minvermogenden, met bijlevorin g der  materialen. Aanw. 
18 Oct.. te 12 uren, samenkomst bij  dê 900001 Bilj . in/enden vóór 12 
uren ter  secretarie. 

 te fi  uren, door  het college van regenten over  het 
huis van arrest: het onderhoud dor  gevangenen ged. '84. 

, te C uren, door  het polder  host. van het 4e en Be | 
Veendistrict onder  Engwirden, ten gemeentehuize van Engwirdoii : het 
graven van 19 wijken, ter  lengte van p. m. 15,280 , in den droog-
gemaakte!! kavel van het 6e Veendistrict, in 1 perceel. . bij  den 
opzichter , te Terband. Aanw. 22 en 23 Oct.. te 10 uien. bij 
den kastelein J. , te Tjallohord . 

 te 11 uren. door  den directeur  dor  registratie en 
domeinen, in het Oostindiseh : het inaken van een zeedijk ter 
lengte van 2350 . ter  bedijking van schorren in hot Sasschegat'  nabij 
Philippine, met het graven van oen spuiboezoin, het houwen van een 
steenen spuiduiker  en uitwateringssluis, en verdere daarbijbehoorende 
werken, in 1881. . hij  den hoofdopziener  ,1. J. Brandt, te . 
Aanw. 19 Oct.. te 12 uren. te vergaderen bij  de haven te Philippine. 
Biljetten inzenden uiterlij k 25 Oct., te 5 uren, in het Oostindiseh . 

 te 12 uren, door  deu controleur  der  directe belastingen, 
invoerrechten en aeeijnsoii te Oude-Pekela. aan het Cominandantshuis: 
hot houven van een grenskantoor  te Tor-A|>el. ten dienste der  invoer-
rechten en accijnsen. . bij  dea bouwkundige voor  ile n 
iu het le district , te . Aanw. 19 Oct., te 1 uur. 

 Oct. 
. te 12 uren, door  de Geldersch-Overijselsche -

spoorwegmaatschappii, iu de sociëteit e Eendracht: lo. Bestek no. 19, 
grond- en kunstwerken ten behoeve van het gedeelte loeaalsj  voorweg, 
van de grens tusschen de gemeenten Aalten en Varseveld tot en met 
het station m (lengte circa 10.3 ; 2o. Bestek no. 21, ge-
houwen en inrichtingen op het station ; 3o. Bestek no. 22, 
gehouwen en inrichtingen op het station Torborg; 4o. k no. 23, 
gebouwen en inrichtingen op het station Varseveld. . op het bureau 
te Winterswijk , waar  de biljetten uiterlij k te 11 uren moeten be-
zorgd zijn. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het slooj)en van 3 
buiton-werking-gostoldo gashouders en zuiveringstoestellen op het terrein 
der  geineentegasfabriek, met bijbohoorend grondwerk. 

 te 1 uur. door  regenten over  de cellulaire gevangenis: 
de levering der  bcnoodigdheden voor  het onderhoud der  gevangenen, 
ged. '84. 

 Oct. 
 , te 11 uren, door  burg. en weth. van Anloo, op het gemeente-

huis: lo. het verhouwen der  school met onderwijzerswoning te Auiier -
vcenschekanaal; 2o. het verbouwen der  school en het bouwen eener 
nieuwe onderwijzerswoning te , gemeente Anloo. Aanw. 
2fi Oct., te Annorveenschekaiiaal te 10 uren, te Eeksterveen te 
1 uur. 

 te 11 uren. door  de commissie voor  de Algemeene -
kamer: o. a. de levering van 13.000 . Newcastle haardkolen en 
19,000 . Newcastle grove kacholkolen. 

 te 2'/j  uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het tweejarig onderhoud der 
werken van den r  Slaperdijk, behoorende tot de zeewerkeu in 
Friesland. , bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n cn den buitengewoon opzichter  Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 26 Oct. g ƒ 1350 p-or  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud 
van de havenwerken te Staveren, lui. bij  den hoofdingenieur, te 
Groningen, den ingenieur, te m en den buitengewoon opzichter 
Jongsma, te Staveren. Aanw. 26 Oct. g j 1500. 

 tc 121/-» uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best: het éénjarig onderhoud van een gedeelte 
van de kanalen tusschen de e t en de Friesche 
wateren, aanvangende 1 Januari '84. . bij  den ingenieur  Jolles, te 
Assen en den opzichter e , te Veenhuizen. Aanw. 30 Oct. 

g ƒ 2386. 

 te lO'/ j  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het geliouw van het prov. best.: het verleggen van een gedeelte 
van den g van 's-Bosch naar  Tilbur g nabij  den parallelweg 
onder  Vucht, in Noordbrabant. . bij  den hoofdingenieur  in het 6e 
district en den arrondissementsingenieur , beiden te 's-Bosch, 
en bij  den opzichter  Brouwer, te Vucht. Aanw. 3 Nov. g 
ƒ 39,750. 

 afd. Usel: het maken der  fundeering eener  \villa , 
aldaar  (heiwerk). 

P 
VA N 

. 
Utrecht , 5 Oct.: het plaatsen vau een 

fabrieksgebouw naast de gebouwen der  Neder-
landsche zinkpletterij : ingek. 7 bilj. , als: 

. Vermeel', te Utrecht, ƒ 6540 
G. Beenier, a idem » 6489 
.1. , » idem a (350 
Gebr. v. , » idem a 5200 
G. .1. v. Vloten, » idem » 5150 
J. A. v. Stiiiaten, . idem » 5144 
G. J. , » idem » 5061 
gegund. 

 5 Oct.: lo. het n van eene wach-
terswoning bij  de draaibrug in den straatweg 
naar  Nieuw-Schoonebeek, over  het kanaal van 

n naar  de Pruisische grens in de richtin g 
van Alte-Picardie; minste insehr. was . VVeort-
man, te , voor  /'1680. g ƒ 1280. 

2o. het leveren en verwerken van steenslag 
op den weg van Goor naar  de Geldersche 
grenzen; minste insehr. was E. . van , te 
Goor, voor  2418. 

, 6 Oct.: lo. het verdiepen van 
waterleidingen en slooten en het verzwaren van 
ringdijke n enz. in den Prins-Alexanderpoldor: 

le pere, ingekomen 2 bilj. , als: 
VV. . te , ƒ 720 
.1. , » idem i 450 
gegund. 

2e pere. ingekomen 3 bilj . als: 
W, l.ohe, te . ƒ 1145 
C. Plak, » e ad. Used. » 791 
J. , i , ,  580 
gegund aan C. Plak, voor  ƒ 791. 

3e pere. ingekomen 5 bilj. , als: 
F. Veizeijden, te , ƒ 1000 
W. v. , » w kerk, » 910 
W. , » , a 759 
C. Plak, » e a/d. Usel, » 508 
J. , i , » 465 
gegund aan C. Plak, voor  ƒ 598. 

" l j „  als: 

van eene villa met aanhoorigheden voor  rekening 
van den burgemeester  der  gemeente, onder 
beheer  van den architect J. V. , te 
Purmerend; ingek. 9 bilj. ; minste insehr. was 
de lirm a J. s Sc . , te 
Wormervcer, voor  f'  14,489; gegund. 

f e, 8 Oct.: het bestorten van den Oude-
landschen zeedijk en van de hoofden n 
de Goereesche haven; minste insehr. was A. . 

, te , voor  ƒ 30,887. 
, 8 Oct.: de levering aan de artillerie -

ttipel - en constructiemagazijnen van: 
pere. 1, 850 . zinken platen; minste insehr. 

was G. J. , te , a ƒ 27.96 per 
100 . 

pere. 2, 6129 . looden staven; minste insehr. 
waren Wed. s Sc Zonen, te , 
ii  14.89  100 . 

'pere 3, 6900 . messingplaat dik 0.0023 en 
600 . idem dik 0.0013; minste inschrijvers 
waren . S. Stokvis Sc Zonen, te , a 
/ 76.99 per  100 . 

Nijmegen, 8 Oct.: het verbouwen van den 
linkervleugel van het l „Place , 

den architect J. J. Weve; 

te Nijmegen, 
» idem 
» idem 
» idem 
>) idem 
» idem 

idem 
idem 

ƒ 5685 
» 4690 
» 4373 
a 4302 
» 3905 
 3960 

», 3776 
» 3694 

der  Parama-

' 4e pere. ingek. 3 bilj. . _ - . 
F. Verzeyden, te , J 1000 
W. , » idem » 829 
J. , » idem » 525 
gegund. 

5e {tere. ingek. 3 bilj. , als: 
W. , tc , ƒ 430 

. Verzeijden, » idem » 297.50 
J. , » Zevenhuizen, a 271 
gegund. 

6e pere. ingek. 2 bilj. , als: 
W. , te , f 680 
F. Verzeijden, » idem » 600 
dit pere. is ingehouden. 

7e pere, ingekomen 5 bilj. , als: 
\V. , te , ƒ 196 
W. , » idem  196 

. Verzeijden,  idem >> 166.30 
\V. v. , » N'ieuwerkerk, a 138 
J. Brouwer, » , » 117 
gegund. 

8e |>erc. ingek. 4 bilj. , als: 
W. , te , / 760 
F. Verzeijden, t idem » 560 
VV. . » idem * 534 
J. , » idem > 460 
gegund aan VV. , voor  J 534. 

Voor  de massa was ingeschreven door  VV. 
, voor  ƒ 5130; niet gegund. 

2o het herstellen van 2 houten ophaalbruggen; 
ingek. 7 bilj. , als: 
VV'. , te e a/d. Usel, ƒ 624 
G. Buijs, » idem » 444 
C. v , » Nieuwerkerk a/d. Usel,*  399 
,1. v. d. , » , » 390 

. ,  Nieuwerkerk a/d, Usel,» 389 
A. Groen, „ , „  386 

. v. d. Berg, » , » 359 
gegund aan A. Groen, te , voor  ƒ386. 

 8 Oct.: het af breken eu weder-
opbouwen van den westvleugel der  stichting 
Bethesda, onder  beheer  van den architect Brink 
Evers, te Ellekom; ingek. 12 bilj. , als: 
A. Sikken-, te , / 5528 
G. Gerbrands, » , a 5289 

. Woestenenk, » Brummen, » 5270 

. P. , » , » 6268 
A. . Sehoonrnan, » , » 5198 
. Steinvoort, » idem » 6149 
. Euklaar, » idem » 4997 

J. F. Steltenberg, o idem » 4987 
. A. Welsink, » Brummen, » 4986 
. Euklaar, » , » 4986 

J. , a idem » 4897 
A, , » Brummen, » 4678.30 

g > 6152 
Nieuwerkerk a/d. Usel, 8 Oct.: het bouwen 

onder  beheer  van 
ingek. 8 bilj. , als 
G. , 
C. Verburgh Jr., 
VV. , 
J. S. Grundjeun, » 
VV. v. d. , » 
C. F. Eijkelen, » 

. \V . v. d. Waarden, » 
N. v. Eek, » 
gegund. 

- . 8 Oct.: de rioleerin 
ribostraten : ingek, 5 bilj. , als: 
Tom en Van Bergen 

, 
J. de Bruijn , 
11. Jongenburger, 
P. , 
G. , 

 9 Oct.: de levering van metselwerk 
voor  een put, ten behoeve van de uitbreidin g der 
bergruimte voor meststoffen aan bergplaats G 
der  gemeentereiniging aan den Amsteruaiiische-

ingek, 13 bilj. , als: 

 9 Oct.: de levering aan de artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen van: 

pere. 1, 2775 beddingplanken no. 1, P. n 
en P. , te , a ƒ 4.42 per  stuk; 

pere. 2, 138 idem no. 2, dezelfden, a ƒ 2 . 15 
per  stuk; 

pere. 3, 239 idem no. 3, dezelfden, a ƒ 1.45 
per  stuk; 

ere. 4, 444 grenen ribben no. 1, dezelfden, 
5.75 per  stuk; 

pere. 5, 3094 piketpalen no. 1, dezelfden, a 
ƒ 0.68 |ier  stuk, 

pere. 6,1219 idem no. 3, dezelfden, a ƒ0.49 p. st 
, 9 Oct.: het maken van een dubbel 

woonhuis, onder  beheer  van den bouwkundige 
. G. ; ingek, 5 bilj, , als: 

G. v. , te Waalwijk , 
A. v. , » idem 
N. v. Well, » idem 

. v. Berkel, » Besooien, 
.1. v. d. , a Waalwijk , 

 10 Oct.: het verrichten van eenige 
! werken tot normaliseering van de Waal onder 
>Ticl en ; ingek. 6 bilj. , als: 

G. Straatman, te , ƒ 13.985 
,1. . . » „  13.835 
A. . v. Wijngaarden Uz.,» Sliedrecht, » 13,530 

ƒ 6980 
» 4725 
» 4444 
» 4240 
, 4011 

. v. Anrooij  Jz 
A. G. , 
VV. P. de Vries, 

g 
l T 10 Oct. 

arbeiderswoningen voor 
eeniging „Eendracht " 

.. Nieuwaal, » 12,880 
» lledel, » 12,720 
» , » 12.400 

» 13,900 
het bouwen van 18 

de coöperatieve Ver-
onder  beheer  van den 

tc , 
idem 

Waddinksveen, 
, 

, 

ƒ 18,998 
» 14.999 
» 13,900 
» 12,100 

11,900 

W.'"ïh.''vVerrelman , 
. v. Amerongen 

J. VV. Janssen, 
. , 

G. . v. d. , 
J. v. Tol, 
G. J. , 
Gebr. Van , 
G. Potholl', 
.lac. , 
W. A. . . 
P. . 

. , 
Zuilen , 9 Oct: 

meubelen voor  school F 
pereeelen: 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
i idem 
» idem 
» idem 
„  idem 
 idem 

» idem 
» idem 
 idem 

idem 
idem 

ƒ2338 
» 2220 
 2165 

» 2060 
» 2030 
» 1925 
» 1895 
» 1894 
a 1883 
„  1798 
» 1788 
» 1720 

1639 

architect O. te e Wz.; ingek. 8 bilj. , als 
te , 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
» idem 
a Wijhe, 
» , 

ƒ 23,500 
» 22,450 
» 22,307 
» 22,207 
» 22,200 
» 21,700 
» 21.700 
» 19,940 

W. A. , 
. v. d. S|ioel, 

J. Pot Jz„ 
A. B. , 
E . v. d. Woerd. 
G. Beltman, 

. Oosterwijk. 
E. , 
gegund. 

 11 Oct.: lo. het maken en stellen 
van den onderbouw eener  ijzeren draaibrug met 
toebehoort»!! over  bet Spaarne, ter  vervanging 
van de bestaande , benevens het 
inaken van den onder- en liovenbouw eener 
vaste brug over  de Singelgracht bij  de Turf -
markt ; ingek, 24 bilj. , als: 
C.  llartog, te Amsterdam, 
A. J. v. , » idem 
 P. Cornelissen, a idem 

Nienweramstel 
, 

Amsterdam 
Pa|iendrecht, 

lo de levering van school-
~ in de , in 2 

G. J. , 
. VVusteneng, 

G. Schurink, 
. Ezerman. 

A. E. Pasman, 
. v. d. Velde, 

Gebr. , 
Enklaar , 

. VV. , 
J. . , 
G. J. Grootcrs, 

. Nijland , 
Begroeting 

2o. de leverantie 

le pere 
24 banken. 

ƒ 244 
204 
194 
192 
219 
199 
213 
197 
250 
199 
192 
212 
264 

nieuwe 

Ë. v. Brummelen, » 
G. Vlot Gz., » 
J. , » 
J. Visser  Gz., » 
G. J. v. Erp, 's-Bosch 

en E S. , » 
. J, Ulenberg, » 
. A. g Jr.,» , 

i) . 

ƒ 98.400 
» 93,100 
» 92.270 
» 92,000 
» 89,900 
» 89.300 
» 89.000 

, 
idem 

dienst 1883.84. ) 
bilj. , als: 
J. 'VV. Wullink , 
A. Cos, 

. Wullin k n 
J. W. ten Braak, 

k 

2e pere. 
2 kasten. 

ƒ 81 
62 
96 
78 
59 
40 
62.22 
72 
90 

66 
76 
64 

kachelpijpen, 
ingekomen 6 

J. Gijzelaar, 
. Wienhovcn, 

Th. , 
. . v. Spanje, 
. , 

B. A. , 
A. Vos , 
Gebr. Pons, 
Gebr. de Bres, 
P. J. en F. J. 

Schaafsma. 
. /intimi' . 

J. J. Tesselaar, 
11. Schuit. 
VV. A. de , 

» Schiedam, 
» , 
„  idem 
a Umuiden, 
a Amsterdam, 
a , 
i> , 
a Amsterdam. 

» 89,000 
» 85,250 
a 84,021 
a 83.642 
a 83,300 
 83,254 

a 82,538 
» 82,200 
a 80,901 
» 80,900 
a 77.200 
„  75,767 

ƒ 40 
89 
34.50 
34 
34 

per  100 9 

3o, de levering van brandstollen: 
gruiskolcn grove 
per . haardkol. 

p. 100 kilo. 
j 0.91 

lange tur f 
per  1000 

ƒ 5.65 

5.47 
5.S 

U. 4. Jansen, f 0.59' 
P. , 0.59 

. lloll , 0.55 0.92 
, . 

A. T. Nieuwveld, 0.61™ 0.88 — -
 9 Oct.: de levenng van steenkolen voor 

den stedélijken dienst: minste inschrijvers waren: 
Newcastle steenkolen, A. Zellekens, te , 

ii / 0.79» per . _ . 
, Schragmann Sc Essen, te 

, a ƒ 0.60 per . 

a llarlingen. » 76,468 
a , a 73.989 
a Alkmaar , » 72,927 
a idem a 72.727 

 ue n m , » Arum , a 68,478 
2o. de bovenbouw eener  ijzeren draaibrug over 

het Spaarne, ter  vervanging van de ; 
ingek. 10 bilj. , als: 
E. . liegernann, te , 

. .1. Enthoven Sc Co., a n , 
. Ned. Grofsmederij, a , 

Utrechtsehe -
terij  lirm a A. F. 
Smulders, a Utrecht, 

Gebr. Eigee, » , 
J. e Compagnie, a , 
Van Vliet Sc Van Capellc,» Groningen, 
!Vi m Sc . » , 

j  Prins v. 
Oranje, a n , 

. , > , 

ƒ 27,000 
a 25.749 
a 24,000 

» 23.400 
a 23.200 
a 22,900 
a 21.600 
a 21,600 

» 20,683 

, , n "  f»-* 4 8 

e gunning zal op aanstaanden g 
plaats nebben. . . . , , 

 11 Oct.: de levering van steenkolen 
en gruis aan de gemeente; ingeschreven door 
J. P. Bax, tc Arnhem: 
1C r u . ƒ 2 25 per  00 kG. 
2e „  » 0.86 » 100 >> 
aan wien alleen het 2e pere. is gegund, terwij l 
het le pere. iu beraad is gehouden. 
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 . tc 10 uren, in liet gemeentehuis: het homven van 
eene school en onderwijzers woning, aan het gehucht , binnen 
de gemeente. 

 te 11 oren. door  buig. en wetli. van Alom, n en , 
bij s de : het leveren van 9(i stuks schoolbanken, bestemd 
VOOT de scholen te Alom en te . 

 te 11 uren, door  den commandant der  brandweer, op 
het raadhuis: de levering van ongeveer75.(00 . e kachelkoleu, 
voor  de verwarming der  wachten en posten van de brandweer. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: de levering van onge-
veer  800 . goede, vette, grove . 

 te 2 uren, door  het bestuur  der  Vereeniging , ' 
in de koffiekamer: het maken van eene loods op het terrein der
Vereeniging. 

 te 10 uren. door  de commissie van toezicht orer  het ge-
sticht , in het lokaal »l'elix a vore": de levering van 
manufacturen, saaiet. garen. lint . knoopeii. wollen- en molton dekens, 
tapijtgoederen, matten enz. enz., in verschillende perceelen. 

/ i i i l e n . te 11 uren, door. den architect . , in het café 
Bellevue: het houwen, voor  rekening van de . 
van 0 arbeiderswoningen aan den Tadeinasingel. 

 te 11 uren. door  den architect J, . , in het koffie-
huis van k wist hout: het verbouwen van een magazijn tot 4 arbeiders-
woningen, voor  rekening van . . 

T ie l . te l uur, iu het buis van arrest eu bewaring: het onderhond 
der gevangenen met den aankleve van dien. ged. '84. 

 te fi'/ 2 uren, in de cellulaire gevangenis: de leveling der 
benoodigdheden voor  het onderhoud der  gewingenen, aldaar, ged. '84. 

. in bet gemeentehuis: het maken van een grintweg, van 
den weg Brum n tot de Veenstraat. 

 te 11 uren. door  het ministerie van waterst. enz.: het 
maken van eene vluchthaven aan do s beneden (have, provincie 
Noordbiabant. . hij  den hoofdingenieur  voor  bet 2e rivicrdislriet , Van 

, te , bij  den ingenieur  Van , te 's-Uosch cn hij  den 
opzichter . te Grave. g f 28,980. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: de 
levering van Stelen spoorstaven niet ijzeren eindverbindingen, en van 
haakbouten, in 2 perceelen, ten dienste der  Staatsspoorwegen. . op 
het bureau der  spoorwegen, te . 

 te 12 uren, door  het . parochiaal korkhest. van 
den . Nicolaus buiten de Veste, in de wachtkamer van het kerkhof 

e : het houwen eener  kerk met aanhoorigheden, volgens het 
ontwerp van den architect P. . Onypem, aldaar. . bij  genoemden 
architect. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: liet afbreken van dc bestaande en het 
maken van nieuwe landhoofden voor  de draaibrug over  het Zederik-
kaïiaal, in den spoorweg . . bij  den eerstaanwezend-
ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Gorieheni en bij  den sectie-
ingenieur, te . g ƒ 46,000. ) 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten dei-
school voor  minvermogenden, «iet bijlevering der  materialen. Bilj . 
inzenden voor  12 uren ter  secretarie. 

W i n s c h o t e n, te  uren. door  het college van regenten over  het 
huis van arrest: het onderhoud der  gevangenen ged. '84. 

 door  den architect-werktuigkundige J. W. , in | 
het café-Panorama: het verbouwen van het pakhuis 110.42 in de - 1 
burgerstraat, aldaar  en het inrichten ervan tot diamantslijperij . 

 tc  uren, door  den architect. .1. . . in het koffie-
huis e Beun van Breda: het. bouwen van 2 hoerenhuizen, op een 
terrein aan het. station, aldaar. . hij  genoemden architect. 

. te 12 uren, door  don directeur  der  artillerie-stapel- en con- | 
structieinagazijnen: de levering van 4000 . zink in blokken, voor  j 
den aanmaak van projectielen. 

 te l uur, ten raadhuize: het maken van riet-krannnataan 
eenige dijken en kaden, in  perceelen. Aanw. 23 Oct., tc 10 uren, te 
beginnen' aan den . 

 te 10 uren, door  het ministerie van marine, aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhond van- en het 
verrichten van eenige hei-stellingen aan de strand- en duin werken, ter 
bescherming van de lichttorens aan de noordzijde van het eiland 
Schouwen, gemeente , prov. Zeeland. . bij  den hoofdingenieur 
van den waterstaat in het li e district , te g en bij  den inge-
nieur, te Goes. Aanw. den 8en en Sen dag voor  de besteding. 

 te 11 uren. door  den directeur  der  registratie en 
domeinen, in het Oostindisch : het maken van een zeedijk ter 
lengte van 2350 , ter  bedijking van schorreu in het Sasschegat nabij 
Philippine, met het graven van een spuiboezein, het ben wen van een 
steenen spuiduiker  en uitwateringssluis, en verdere daarbijhehoorende 
werken, in 1884. . bij  den hoofdopziener  .1. .1. Brandt, te . 
Biljetten inzenden uiterlij k 25 Oct., te 5 uren, in het Oostindisch . 

 tc 11 uren. door  het polderhest. van Walcheren, in de 
Abdij : het maken van 9288 1 glooiing van zuilcnbazalt — waarvan 

500 2 van aanwezige bazalt. — , 5038 2 glooiing van aanwezige 
- en 454 3 glooiing van aanwezige Vilvoordsche steen, 

henevens het maken van een paalhoofd op den Westkapelsclien zeedijk. 
Aanw. 22, 23 en 24 Oct. 

. te 11 uren. door  de commissie van administratie over 
dé gevangenis voor  jeugdige vrouwelijk e veroordeelden: de levering der 
henoodigd heden voor  het onderhoud der  gedetineerden, niet inbegrip 
der verlichting eu verwarming, ged. '84. 

, te 12 uren. door  hurg. en weth.: het rioleeren en bestraten 
van een gedeelte der , van een gedeelte der -
laan en van de verlenging der  Westerdwarsstraat, alsmede hot rioleeren 
van ile nieuwe straat tusschen de N'ieuwelaan en de Zuiderstraat. . 
hij  den gemeentearchitect. 

 te 12 uren, door  den controleur  der  directe belastingen, 
invoerrechten en accijiisen te Oude-Pekela, aan het ('ouniiandantshuis: 
het bouwen van een grenskantoor  te Ter-Apel. ten dienste der  invoer-
rechten en accijiisen. . bij  den bouwkundige voor  de n 
in het e district , te 's-llage. 

, te 4 uren. door  deu architect . W. Vetli. op bet terrein 
der bouwplaats: de gedeeltelijke verbouwing van een woonhuis, achter 
den winkel van E. , aan de Voorstraat, Wij k C, no. 1340. 

Winterswijk , te 12 uren, door  de (ielder<eh-Overijselsche -
spoorwegmaatschappij, iu de sociëteit e : ló. k 110. 19, 
grond- en knust werken ten behoeve van bet gedeelte lokaalspoorweg, 
vau de grens tusschen de gemeenten Aalten en Varseveld tot en met 
bet station i (lengte circa lfi.3 : 2o. Bestek 110. 21, ge-
houwen i-ii inrichtingen op het. station ; 3o, k 110. 22, 
gebouwen en inrichtingen op het station Terborg; 4o. k no. 23, 
geitouwen en inrichtingen op het station Varseveld. . op het bureau 
te Winterswijk , waar  de biljetten uiterlij k te  uren moeten be-
zorgd zijn. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het sloopen van 3 
buiten-werkiiig-gestelde gashouders en zuiveringstoestellen op het terrein 
der gemeentegasfahriek, niet bijbehoorend grondwerk : 2o. bet sloopen 
der bestaande- en het. maken van eene nieuwe sehooiing met raster-
werk langs de t achter  de stedelijke gasfabriek. Aanw. 22 
Oct., te lO'/ j  uren. 

 te l uur, door  regenten over  de cellulaire gevangenis: 
de levering der i voor  het onderhoud der  gevangenen, 
ged. '84. 

 te 4 uren, door  den architect . W. Veth, in -
handel-en-Zeevaart: het maken van een gebouw tot berging van ijs, 
op een terrein aan de Vest, tegenover  het Begijnhof. 

 te 10 uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in het 
gphouw op den t*ilenhnrg : het maken van eene schietbaan, met bijbo-
hoorenden kogelvanget enz., op do legerplaats bij  Vucht. ) 
Biljetten inzenden 28 Oct., voor  3 uren, op het'liurea"  van genoemden 
ingenieur. 

's-llage, te , uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, 
aan het gebouw van het prov. best.: het oprichten van een geitouw 
VOOr pathologische anatomie te . . hij  den e 
voor  de onderwijsgebouwen, te e en hij  den opzichter  der  univer-
siteitsgebouwen . do r , te . Aanw. 27 Oct., te 10 uren. 

g ƒ 109 500. 
, te 123/t uren. door  burg. cn weth.: het maken en 

leveren van 2 brugwachtershuisjos. Biljetten inzenden 27 Oct., ten 
raadhuize. 

 te 11 uren. door  hurg. en weth. van Anion, op het gemeente-
huis: lo. het verbouwen der  school met onderwijzers woning te Anner-
veensehekanaal; 2o. het verbouwen der  school en het bouwen eener 
nieuwe onderwijzerswoiiing te , gemeente Anloo, Aanw. 
20 , te Aimerveenschekaiiaal te 10 uren, te n te 
1 uur. 

, door  regenten over  het algemeen fiin-gergasthuis: 
de levering van steenkolen, benoodigd in het gesticht van l Xov. '83— 
31 . '84. 

 te 2 uren, door  het best. der  waterkoeling van den 
calaniiteuseu polder . in de : het maken, zinken 
en bestorten van 2 zinkstukken. onmiddellijk bewesten de bestaande 
oever  werken van genoemden polder. Aanw. 24 en 27 Oct.. te  uren, 
samenkomst iu de . 

 te 3 uren. door  burg. en weth. van Engwirden: het 
afbreken van het oude schoolgebouw en de onderwijzerswouing te 

. en het stichten daarterplaatse van een nieuw schoolgebouw 
met 4 lokalen en van eene onderwijzerswoiiing, in 2 perceelen. Aanw. 
27 en 29 Oct.. te 10 uren. 

, te 10 uren, door  het |»olderbest. van het 4e en 5e 
Veendistrict onder  Engwirden: het graven van 19 wijken, ter  lengte 
van p. m. 15,280 , in den drooggemaakten kavel van het 5e Veen-
district , in 1 perceel. . bij  deu opzichter , te Terband. 
Aanw. 29 en 30 Oct., te 10 uren. 

 te 11 uren, door  de commissie voor  de Algemeene -
kamer: n. a. de levering van 13.000 . Newcastle haardkolen cn 
19.1)00 . Newcastle grove kachelkoleu. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: lo. het maken van rioleering, 
bestrating en bijbehoorende werken in de . . bij  den 
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architect over  de werken en gebouwen der  gemeente. Aanw. Vrijda g 
vóór de besteding, le 10 uren. g ƒ 3(100. 

 te 2'/, uien. ilonr  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het tweejarig onderhoud der 
werken van den r  Slaperdijk, behoorende 'tot de zeewerken in 
Friesland, lui . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n en den buitengewoon opzichter  Jongsma, te Staveren. 
Aanw. 20 Oct. g f 1350 per  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud 
van de havenwerken te Staveren, lui . bij  den hoofdingenieur, te 
Groningen, den ingenieur, te beerdam en den buitengewoon opzichter 
Jongsma, te Staveren. Aanw. 20 Oct. g J 1500. 

, te 121/, uren, door  bet ministerie van watent enz., aan bet 
gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van een gedeelte 
van de kanalen tusschen de e lloofdvaart en de Friesche 
wateren, aanvangende 1 Januari '84. . hij  den ingenieur  Jolles, te 
Assen en den opzichter e , te Veenhuizen. Aanw. 30 Oct 

g ƒ 2386. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: perc. 1. bet bouwen van eene 
school voor  200 leerlingen, met ameublement, onderwijzerswoning enz., 
aldaar, met levering der  materialen; pore. 2, het bouwen eener  school 
voor  96 leerlingen, niet ameublement, benevens onderwijzerswoning 
enz., te hapellebrug. met levering der  materialen. e bovenbouw van 
beide perceelen eerst in '84 uit te voeren, terwij l de timmerwerken in 
den winter  '83;'84 ger t kunnen worden.) . bij  den architect 
J. . , te Gx's. Aanw. 27 Oct.. te 1 uur, te beginnen in het 
dorp . 

 te 10'/, uren, door  liet ministerie van waterstaat enz., 
aan bet gebouw van bet prov. best.: het verleggen van een gedeelte 
van den g van 's-lloscb naar  Tilbur g nabij  den parallelweg 
onder  Vueht.  Noordbraliant . . bij  den hoofdingenieur  in het 6e 
district en den arronilissementsingenieur , beiden te 's-llosch, 
en bij  den opzichter  Brouwer, te Vueht. Aanw. 3 Nov. g 
ƒ 39,750. 6 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der  gemeente-
school en der  onderwijzerswoning, met het inrichten van een raadkamer. 

. bij  den architect J. . , te Goes. Aanw. 2 Nov., van 10— 
12 uren. 

 I
 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: k no. 391, de uitbreidin g van het 
hoofdgebouw en eenige bijkomende werken op het station . 

. bij  den sectieingenieur . van der , te Venloo. Aanw. 6 Nov., 
tc 12'/, uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van het in den benedenmond van het Scheur, bij  de west-
Punt van g gezonken stooinbaggerwerktuig no. 5. Aanw. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud en de verbetering 
ged. '84 van de havenwerken te Breskens. . bij  den hoofdingenieur 
van het li e district , te g en bij  den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 8 en 10 Nov. g ƒ 6600. 

 te 10'-/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: liet beplanten van eenige gedeelten 
van de dijken der  Zuidwillemsvaart, in de provincie Noordhrabant. Aanw. 
10 Nov. g ƒ 2448. 

 tc 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zederikkanaal aan den stoomwatermolen aan 
den Arkelscben dam, ged. '84. . bij  den hoofdingenieur  in het 10e 
district en den ingenieur  in het noordelijk arrondissement van het 10e 
district , beiden te , cn bij  den opzichter a Fontijn , te Gorichem. 
Aanw. 12 Nov. 

 i-

A F L O O
VA N 

. 
 11 Oct.: het reparceren van 

dri e bruggen in den Vordenscheweg; minste 
inschr. was G.J. , te Woold, voor/187.30, 
aan wien het werk is gegund. 

, 11 Oct.: het bouwen van eene villa, 
aldaar, onder  beheer  van den bouwmeester . 
Wissink; ingek. 11 bilj. , als: 
G. , te Zwolle, / 10,050 
V. E. llondelink, » , » 9.899 
VV. Schulkes, » idem  9,849 
W. Gerrits, » Zwolle, » 9.790 
G. F. , » , » 9,764 
J. Grolleman. » Zwolle, » 9,747 

. Ooster  wijk , » Wije,  9,421 
J. Zandvoort, » , » 9,416 
G. J. Averdijk , » Wije, » 9.264 
B. v. d. Worp, » , » 8,979 
G. J. , » idem » 8,604 
gegund. 

Barsele, 11 Oct.: bet leggen van een inlaag-
kade in den Bonelepolder; ingek. 14 biljetten, 
waarvan 5 van onwaarde, als: 
P. J. Visser, 
A. Foudraine, 
A. v. Popering, 
C. Bolier  Cz., 
J. , 

, de Vriend, 
G. Bolier, 
G. . Bolier, 
J. de Jonge, 

/.o( t i n 12 Oct.: hot maken van een winkel-
pui, winkelkasten enz. in het |ierceel E no. 192 
in de Bcukerstraat, voor  Gebr. Gerritsen, onder 
beheer  van den architect .1. Uiterwij k Wz.; 
ingek. 8 bilj. , als: 
G. Schurink, 
Gebr. , 
A. Pasman, 
G. J. Grooters, 
J. A Garvelink, 
G. J. , 

. Ezerman, 

. Nijland , 
 12 Oct.: lo. het bouwen van eene 

brugwachtei"swoning bij  de Auwena-klapbrug 
nabij  Enumatil ; ingek. 8 bilj. , als: 

te , / 15.852 
» Goes, B 14,700 
» Jtruinisse, » 14,500 
» idem 14,330 
» Nieuwdorp, 14,300 
» Borscle, 14,200 
» Scherpenisse, 14,100 
i tSliodreeht, 

» Biezelinge, 
14,107 i tSliodreeht, 

» Biezelinge, 13.800 

te Zutfen, ƒ 1223 
» idem » 1140 
» idem l 1131 
» idem » 1118 
» idem » 1088 
» idem 1 1058 
» idem » 1043 
» idem » 1033 

P. Westra, 
. Pol, 

E. Strandstra, 
T. B. Strandstra, 
A. T. Boomsma, 

. T. v. d. Veer, 
 13 

den Stationsweg, 
bilj. , als: 
J. B. Arents, 
F. v. d. , 

. Pol, 
B. Walta, 
J. , 
P. , 
A. G. Bekeina, 
J. B. t en Th. J. 

Sikkes, 
G. T. Praamstra. 

Oct.: 
lang 

te Arum , / 5130 
» , » 4978 
» ,  4887 
» Zurich , » 4847 
i Oosterlittcns, » 4738 
» , » 4723 
lo. het aanleggen van 
840 : ingekomen 9 

te 's-llage, 
Bolsward, 

, 
- Workuin , 
» k a/Zee, 
x , 
 Workum, 

/ 6950 
 6921 

» 6698 
» 6488 
 6450 

» 6371 
» 5940 

» llindoloopen, » 6977 
» Veenwouden, » 4980 

2o. het maken van eene vaste houten brug 
over  de llorzea; ingek. 9 hilj. , ah 
J. . 
.1. B. Arents, 
A. G. Bekeina, 
J. S. Oosterbaan, 
Th. W. Visser, 
A. Wiggerts en J. Smits, 
F. Seinijns, 

. v. d. Weide, 

te k a/Zee, 
, 

 Workuin , 
» Bolsward, 
» , 

llindoloopen, 
, 

Wons. 

ƒ 4800 
,, 3795 
 3391 
 2960 
 2925 

» 2895 
» 2761 
 2736 
 2657 1'. , » , 

beide werken gegund. 
 13 Oct.: het bouwen van een 

gedeelte van het gesticht , 
en een gedeelte der  fundamenten van de kapel, 
onder  beheer  van den architect W. B. van 

; ingek. 20 bilj. , als: 
l en Gerritse, te 's-llage, ƒ 111.648.90 

idem '» 109.980 
 idem  107,850 
 idem >' 104.836 
 Santpoort,» 103,300 

. rormsnia, te Grijpskcrk , ƒ 1320 
A. E. Nanninga,  Oldekerk, i 1280 
J. Sipkens,  Niehove,  1248 

. ,  Zuidhom, » 1185 

. ,  idem » 1160 
G. , » idem » 1143 
J. , » Enumatil , » 1072 
A. Siekman, » ,  1063 
gegund. 

2o. het verdiepen van het , van het 
verbindingskanaal af tot de Gaarkeuken; ingek. 
4 bilj. , als: 
J. N. , te Groningen, ƒ 8180 
J. . Toesman,  idem  7788 

. J. v. d. Nap,  idem » 0715 

. de , ,  5690 
niet gegund. 

 12 Oct.: het herstellen der 
Bont  mistel lang; ingekomen 6 bilj. , als: 
G. Wolthuis, te Bedum, ƒ 2749 

. Strating,  Nieuwepekela,  2450 
. Tijms,  Sappemeer,  2397 

J. ,  Foksham, i 2346 
J. Buurke,  Noordbroek,  2150 

. Waslander, » idem  2150 
 13 Oct.: de levering van brand-

stoffen ten dienste der gemeente, gedurende den 
winter  1883/84, in 9 perceelen; minste inschr. 
waren: 

perc. 1, 2245 . harde turf , J. . Vossenberg, 
tc Vinkeveen, a ƒ 0.40*  per  dubbele . 

perc. 2, 925 idem idem, C. van Zwietcn, tc 
Vinkeveen, ii ƒ 0.41 per  dubbele . 

perc. 8, 906 idem Friesche turf , E. Bunschoten, 
te Utrecht, a ƒ 0.36. 
perc. 4, 1658 idem idem, dezelfde, a ƒ 0.37. 

> 5 cn 6, 460 . n en 2272 
idem, E. van Waveren, te Utrecht, ii ƒ 0.49. 

perc. 7 en 8, 10,600 . idem en 20,000 . 
idem, J. W. van den , te Utrecht, a 
ƒ 0 . 8 0. 

perc. 9, 8000 beuken blokken, E. van Waveren, 
te Utrecht, a ƒ 8.20 per  1000 stuks. 

 13 Oct.: het maken van een 
kunstweg van d naar den Wons-Ping-
iumerweg; ingekomen 9 bilj. , als: 
.1. Stegenga, m 

en A. . Bekeina, te Workum , ƒ 6589 
. . Boschma,  Witmarsum,  6883 

. , , «5185 

e 

 idem 

 idem » 
» idem
 idem
 idem 

* idem
 idem » 
 idem
 Naaldw.,
 's-llage, )) 
 idem » 
 Gouda,

,
 N  lil '  lil ,

102,000 

100,025 

98,749 
95,800 
94,500 
93,575 

93,360 
92,600 
92,800 
90,000 
88,900 
88,290 
85,885 
85,558 
83,715 

J. . Weides Jr., 
. Tromp, 

A. .1. Taverne, 
1'. , 

. . v. Spanje, 
F. 11. l cn J / C. 

, 
Tom cn Van Bergen 

, 
C. , 
B. N. 'Schippers Az., 
W. , 
J. Stellens en . P. 

Wijnekers, 
A. , 
T. J. , 
C. . , 
W. P. Teeuwisse, 
A. C. Paardekooper 
C. P. W. , 
T. , 
J. van Groenendaal, 
gegund. 

 13 Oct.; het bouwen van een 
woonhuis aan de , onder 
beheer  van den architect W. t Gz.; 
ingek. 13 bilj. ; minste inschr. waren J. Bulter-
man &  Co., voor  / 13,060. 

 15 Oct.: het verbouwen van 
het perceel in de , no. 346, onder 
beheer  var. den architect J. W. ; ingek. 
23 bilj. , als: 

J. v. Voorthuisen, 
. , 

B. de Bruin , 
W. . Struijs, 
J. n &  Zonen, 
Peetcrs en , 
G. Boon, 
J. J. Vontijn , 
J. F. Janssen, 
C. v. Becmdelust, 
F. . 
B. P. Wijsman, 
J, Nonius Pz, 
J. A. , 
J. de , 

. J. G. . 
Gebr. , 
J. E. C. . v. Campen, 

P, n en J. v. » 10,716 
G. . Brouwer  en . ,  10.444 

. N. Venemans,  10,848 
. Bouman, » 10,052 

gegund. 
, 16 Oct.: lo. het graven en met-

selen van een weiwaterput aan de Brinkpoort -
straat; minste inschr. was Wed. , te 

, voor  ƒ 412. 
Zo. het verhoogen en verzekeren van den 

onderbouw en bet maken van een geheel nieuwen 
bovenbouw op de brug over  dc k naar 
den Veenoord; minste inschr. was E. van der 
Woerd Jz., te , voor  ƒ 3689. 

 16 Oct.: bet verbouwen 
der  woning van G. van , op de , onder 
beheer  van den architect C. P. van Genk; ingek. 
4 bilj. , als: 
P. .1. Weijts, te Bergen-op-Zoom, / 2802.58 
C. Bastiaansen, » idem » 3635 
A. Gorren,  idem  2388 
G. Belderbos, » idem  2319.63 
gegund. 

 15 Oct.: lo. Bestek no. 47, het 
leveren en stellen van de ijzerwerken voor  de 
privaatinrichtingen volgens bet l 
in de oponb. lagere school 2e kl . in de Govert-
Flinckstraat ; ingekomen 4 bilj. , als: 

A. Paans, / 489 
F. , » 479 
Pruij s en Beuker,  449 
P. klep, » 424.78 

2o. k no. 48, het verbouwen van de 
burgerdag- en avondschool in de Wosterstraat 
tot 'ambachtsschool; ingek. 17 bilj. , als: 

W. . Struijs, ƒ 15,335 
G. Boon,  16,120 
Brouwer en ,  14.841 
G. Verweij, te Utrecht,  13,775 
F. G. ,  13,766 
A. Paans, » 13,200 
G. Woud, » 12.621 
E. 11. e en C. ,  12,500 
A. Aaldcrs, » 12.440 

. C. , » 12,339 
r  en Vree, » 11,870 

Peetere en , » 11.861 
J. ,1. Vontijn , » 11,420 
A. v. Wensveen, » 11,348 
Bonman, » 11,000 
P. A. , » 10,900 
P. Brugman, » 10,850 

3o. Bestek no. 49, het vernieuwen en ver-

ƒ 13,376 
 12,896 
 12,732 
 12.687 
 12,550 
 12,508 
 12,400 
 12,150 
 12,100 
 11,840 
 11,520 
 11,510 
 11,500 
 11,421 

» 11,260 
 11,179 
10,990 
10,897 
10,760 

/ 13.50 
9.75 

11.73 

broeden van de bruggen nos. 98 en 99; ingek. 
10 bilj. . als: 

E. v. Briinimelon , ƒ 10.200 
A. J. v. , » 8,450 
A. , » 7.990 

, » 7 800 
. Ozinga,  7.478 

.1. P. Cornelissen, » 7.381 
r  en Vree, » 6,770 

A. v. Wensveen, n 6.725 
C. , » 6,430 
A. v. Zeist,  6,375 

 , 16 Oct.: de levering van steen-
kolen aan de gemeente: 

prijzen per  1000 . voor 
2,400.000 . 125,000 . 

e grove Eng. 
steenkolen. Newcastle 

steenkolen. 
Van Noorden cn 
Schwerzel, 

, ƒ 6.18 
. , idem 

Van Nievelt &  Co., idem 6.99 
A. G. W. , idem 5.85 
A. Ter , idem 5.53 p. schip 

dezelfde, 6.39 » spoor 
P. VV. , idem 5.505 
J. F. , idem 5.44 

 16 Oct.: bet bouwen van een 
gesticht voor  100 kinderen, aan de Verlengde-
Vossiusstraat, voor  bet instituut tot onderwijs 
van blinden, onder  beheer  van de architecten 
G. B. Salm &  A. Sahn G.Bz.; ingekomen 22 
bilj. . als: 

e Zwaan cn , ƒ 147,347 
Schaade, » 134.960 
Timmer en Furstner, » 132,564 
Groeve, te Buiksloot,  132,000 
Wolff &  Zn.,  129,900 
Cerlij n cn e , s 128,200 
W. Voskuijl ,  127,453 
Verbeek &  Zn., > 127,000 

. C. ,  126,400 
P. S. , » 126,800 
Warners,  125,990 
Gebr. v. Berkum, » 125.677 
Oosterink en Schut,  124,900 

,  123,820 
Cruijll '  en Schouten,  122,580 

, » 119,652 
, te Nieuweramstel,  118,300 

F W. v. Vloten, te Utrecht,  116,563 
Van , » 118,800 
Andriessen, te ,  108,888 

, idem » 107.544 
. . , Osch, » 107,490 

' s  16 Oct.: het maken cn opstellen van 
2 ijzeren lichtopstanden bij  Staveren, cn het 
opruimen van een bestaanden houten licht— 
opstand; minste inschr. waren Penn &  Bauduin, 
te , voor  / 6840. 



E . 

 16 Oct.: het hostellen 
van hokloodingsinurcn, onder  beheer  der  genie-
ingekomen 4 hilj. , als:  fe ' 

ƒ 3490 
 W 5 

» 3459 
» 3440 

('. , 
. .1. , 

A Gorren, 
. V. , 

gegund. 
 16 Oct: de levering van noodmate-

rialen aan den , in 7 perc
minste insein-, waren-

ƒ 2 40 
» 230 
» 280 
» 11)5 
» 250 
» 2(10 

pen-. 1. ('. Werkhoven, , 
w 2. . v. ham, , 
 3. G. .1. . , 

n 5, dezelfde, 
» n, dezelfde, 
n 7, . Bennik, Vianen, 
ln massa 11. . voor  ƒ 1735 

e  Oct.: het maken en opstellen Vin 
2 ij/eren lichto|istanden hij ; minste 
inschr. waren  l-.'nthoven .t Co., te , 
voor  /' . 

i tosei i i i . ia l , 17 Oct.: het maken van een op-
en al'ri l tegen den zeedijk van den nieuwen 
polder  te ; ingek. C geldige biljetten; 
hoogste inschrijvin g ƒ 900 
minste inschr. .1. , Oudgastel, » 370 
die. onder  voorbehoud der  minist. goedkeuring, 
aannemer  is geworden. 

. 17 Oct.! lo. hel verdiepen van het 
grootschorpvaartwater  aan het boveneind van 
het Scheur, benevens eenig rijswerk aan deu 
linkeroever  heneden de Vergulde , tot 
vorming van losplaats, een en ander  tot ver-
betering van den waterweg van m naar 
zee: ingekomen 6 hilj. . als: 

. Volker, te , ƒ 87.750 
G. Goedhart. » idem » 78,600 

. A. v. , » Sliedrecht, » 78.800 
A. . v. Wijngaarden , » idem » 77,900 
 v. , » Amsterdam,» 75.426 

A. G. , » lledel, » 68.200 
2o. het verdiejien van liet grootseheepvaart-

water  over  het Zuiden, aan het benedeneind van 
het Scheur, met eenig rijswerk , tot vorming van 
losplaats, niet bijbehoorende werken, eveneens 
tot verbetering van den waterweg van m 
naar  zee: eenige inschr. was . t'. de .long 

, te Sliedrecht, voor  ƒ 60.900. e raming 
bedraagt ƒ 62.000. 

 riem 18 Oct.: het egahseeren, ophoogen, 
bestraten, rioleeren enz. van eenige straten aan 
den , benevens het maken van eene 
houten selioeiing langs de Singelgracht hij  de 
Amsterdanischepnort; ingek. 15 bilj. , als: 
 Schreuder. te . ƒ 13.523 
. Jongenhiirger. » Waddinksveen, » 10.300 

('. . Uoozenhiirg. » Naaldwijk . » 10,183 
.1. Ver/.ijlhergh , » , » 10.100 

» Piiruioi-cnd, 
» , 

n , 
» , 
» idem 
» idem 
» Zaandam, 
» Sliedrecht. 
» , 
» , 
» , 

 de V.... 
 li. . 

Th. , 
A. . 
S. . l'eijra , 
B. .1. v. . 

. Stam, 
F. . 
Wed. A. r 
C. . 
G. P. J. Beocari, 
geguuil, 

s - É i a i ; e. 18 Oct.: het maken der  fundamen-
ten, kelders, riolen en daarmede in-verhaiid. 

e werken ten dienste van den houw dei 
Passage . te's-llage. nndci 
hel r van de architecten J. C. van Wij k en 

. Wessti-a Jr. ; ingek. 10 hilj , als: 
te Sliedrecht 

Wassenaai 

10.0110 
9.990 
9.0(10 
9.892 
9,87fi 
9,850 
9.790 
9,788 
9.690 
9.648 
9.583 

W. . Schram,'' 
 Schaafsma. 

liaasveldt * Grrritse . 
E. en . , 
Gebr. e Vos. 
«. . Schip,,,.,s. 
A. XiiterenB.de Baan 

, 
Tom i'n Van Bergen 

, 
A. Stigter, 

. El de Baan, 
W. J. Teeuwisse, 
C. r 
W. .1. " 
Gebr. , 
P. . , 
G. . V. d. , 
A. ( . r 
G. , 

s-llage, 
m 

idem 
idem 
idem 
idem 

 «7.500 
» «4.500 
» 80.990 
» 8«.553 
» 81,575 
» 80.7«7 
» 80,450 
» 79,8«4 

» idem » 79.660 
» idem » 79.450 
» Scheveningen, » 78.854 
» , » 78.300 
» idem » 78.300 
» , n 77.850 
» 's-llage, » 77,200 
» Woiidrichem, » 75,900 
» Arnhem, » 75,330 
» , > 71.500 
» . » 09,900 

E
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, te 10 uren, door  don eerstaanwezend ingenieur, in het 
gebouw op den Uilenburg: het maken van eene schietbaan, met bijbe-
hooronden kogelvanget enz., op de legerplaats bij  Vucht. ) 
Biljetten inzenden 28 Oct., voor  3 uren, op het bureau van genoemden 
ingenieur. 

 te l l 1 , uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, 
aan het gebouw van het prov. best.: het oprichten van een gebouw 
voor  pathologische anatomie te . . bij  den w kundige 
voor  de onderwijsgebouwen, te e en bij  den opzichter  der  univer-
siteitsgebouwen . de Boer , te . g j 109,500. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen: de levering van 335 dennen balken no. 5. lang 
8.20, breed 0.17, dik 0.22 , ten behoeve dier  magazijnen. 

Uronlngcn, te 123/, u m i . joor  burg. en weth.: het maken en 
leveren van 2 brugwachtershuisjes. 

 te 4 uren, door  het gemeentehest.: het vernieuwen der 
openbare school en bijkomende werken in de gemeente , met 
bijlevering der  bouwstollon. . bij  F. van den Berg, aldaar. Aanw. 
te 11 uren. 

 te 11 uren, door  burg. en weth. van Anloo, op het gemeente-
huis: lo. het verbouwen der  school met onderwijzerswoning te Anner» 
veenschekanaal; 2o. het verbouwen der  school en het bouwen eener
nieuwe onderwijzerswoning te . gemeente Anloo. 

 door  regenten over  het algemeen Burgergasthuis: 
de levering van steenkolen, henoodigd in het gesticht van  Nov. '83— 
31 . '84. 

 te 11 uren, door . J. G. r  van , in e 
Zalmen: het éen-voet-oinzotten van de schelheg e Freulesheg", in23 
perceelen en van t Waterslag", in 5 perceelen. . bij - en aanw. 
door k Gerritsen, te . 

 te 2 uren, door  het best. der  waterkeering van den 
calamiteusen polder  Anna-Friso, in de Uirectiekeet: het maken, zinken 
en bestortcn van 2 zinkstukken, onmiddellijk bewesten de bestaande 
oeverwerken van genoemden polder. 

 te 3 uren, door  burg. en weth. van Engwirden: het 
afbreken van het oude schoolgebouw en de onderwijzerswoiiing te 

, en het stichten daar  terplaatse van een nieuw schoolgebouw 
met 4 lokalen en van eene onderwijzerswoning, in 2 perceelen. Aanw. 
29 Oct., te 10 uren. 

 te 10 uren, door  het polderbest. van het 4e en Be 
Veendistrict onder  Engwirden: hot graven van 19 wijken, ter  lengte 
van p. m. 15,280 , in den drooggemaakten kavel van bet 5e Veen-
district , in 1 perceel. . bij  den opzichter , te Terband. 
Aanw. 29 en 30 Oct., te 10 uren. 

 te 11 uren, door  bot ministerie van marine: het maken 
en stellen van 2 ijzeren lichtopstanden op het eiland . . [ 
bij  den l ïwkundige bij  den dienst van het loodswezen enz., tc - j 
terdam '" i er  grirtië n van de provinciale gouvernementen. 

 , te 11 uren. door  de commissie voor  de Algemeene - i 
kamer: o. a. de levering van 13,000 . Newcastle haardkolen en 
19,000 . Newcastle grove kachelkoleu. 

 te 12 uren, door  hurg. en weth.: de levering van brand- | 
stollen, ten dienste der  gemeentescholen en van het gemeentehuis. 

, tc 2 uren, door  burg. en weth.: lo. het maken van rioleering, 
bestrating en bijbehoorende werken in de . . bij  den | 
architect over  de werken en gebouwen der  gemeente. g 
ƒ 3900 

 te 101/-. uren, door  het gemeentehest.: het doen van 
herstellingen en vernieuwingen aan de brug vóór  de , 
met bijlevering van de bouwstoffen e. arbeidsloonen. . bij  den 
opzichter , te Naaiden. Aanw.  Nov. 

 te 11 uren, door  kerkvoogden der . gemeente van 
Sluipwijk , in de kerkvoogdenkamer: de amotie van de pastorie cn de 
bouw eener  nieuwe pastorie voor  de . gemeente. 

, tc 12 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur  te Breda, 
bij  C. van der : het inrichten van hergloodsen voor  voertuigen 
enz. te . . bij  den opzichter  van fortificatiën , te . 

g  3700. Biljetten inzonden uiterlij k 2 Nov.,  3 uren, op 
het bureau van den opzichter  van fortificatiën , te . 

(.rouw, te 12 uren, door  burg. en weth. van : het 
doen van eenige vertimineringen aan het schoolgebouw te . . 
bij  den gemeeuteopzichter  te Grouw. Aanw. 2 Nov., te 11 uren. 

 te 2'/s uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het tweejarig onderhoud der 
werken van den r  Slajierdijk , behoorende tot de zeewerken in | 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, den ingenieur, te 

n en den buitengewoon opzichter  Jongsma, tc Staveren. 
g ƒ 1350 per  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud van de haven-

werken te Staveren. . bij  den hoofdingenieur, tc Groningen, 
den ingenieur, te m en den buitengewoon opzichter  Jongsma, te 
Staveren. g J 1500. 

, door . . s Fischer: het verrichten van eenige 

vertimineringen aan zijn woonhuis in de , aldaar. . bij 
den architect . . , aldaar. Aanw. te 11 ui-en. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het vergrooten 
van het gebouw voor  de brandweer  op het ; 2o. het ver-
bouwen van de openbare lagere school le klasse, no. 10, in de -
burperstraat; 3o. a. het veranderen van de houten brug no. 121 over 
do Bloemgracht voor  de eerste dwarsstraat in eene vaste ijzeren brug, 
b. het vernieuwen van de watoi-slooven af en tevens verbreeden van de 
vaste houten brug no. 138 over  de t aan de . 

. bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101, 
 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene burger-

school 2e soort voor  jongens met oiuierwijzerswoning aan dc -
straat, aldaar. Aanw. 2 Nov.. te 10 uren. 

 te 12'/a uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van een gedeelte 
van de kanalen tusschen de e t en de Friesche 
wateren, aanvangende 1 Januari '84. . bij  den ingenieur  Jolles, te 
Assen en den opzichter o , te Veenhuizen. Aanw. 30 Oct. 

g ƒ 2386. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de vergrooting en 
verbouwing der  openbare school en reparation aan de onderwijzers-
woning in het dorp. Aanw. h Nov.. to  uren. 

 te 1 uur, door  hurg. en weth.: perc. . het bouwen van eene 
school voor  200 leerlingen, niet ameublement, onderwijzerswoning enz., 
aldaar, met levering der  materialen: perc. 2, het bouwen eener  school 
voor  96 leerlingen, met ameublement, benevens onderwijzerswoiiing 
enz., te e brug, met levering der  materialen. e bovenbouw van 
heide perceelen eerst iu '84 uit te voeren, terwij l de timmerwerken in 
den winter  '83/84 gereedgemaakt kunnen worden.) . bij  den architect 
J. . llannink , tc

 te lO'/ j  uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van hot prov. best.: het verleggen van een gedeelte 
van den g van 's-Bosch naar  Tilbur g nabij  den parallelweg 
onder  Vucht, in Noordbrabant. . bij  den hoofdingenieur  in het 6e 
district en den arrondissemontsingenieui- , heiden te 's-Bosch, 
en bij  den opzichter  Brouwer, tc Vucht. Aanw. 3 Nov. g 
 30,750. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen der  gemeente-
school en der  onderwijzerswoiiing. met het inrichten van een raadkamer. 

. bij  den architect J. . , te Goes. Aanw. 2 Nov., van 10— 
12 uren. 

 te 12 uren, door  den provincialen inspecteur  der  directe 
belastingen enz., aan diens bureau: hot onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het administratiegebouw der  directe be-
lastingen, invoerrechten en accijiisen te Utrecht, ged. '83, '84 en '85. 

. bij  den bouwkundige voor  de n in het le district , te 
. Aanw. 6 Nov., te lO'/ j  uren. 

 te 1 uur, door  den eeistaan we zend-ingenieur  te Utrecht, 
in de voormalige : het verbeteren van werken en gebouwen 
van de Wierikerschans. . op het bureau der  genie, , te 
Utrecht en bij  den opzichter  van fortificatiën , te Woerden. Aanw. 9 
Nov. te uren. g J' 6400. Bilj . inzenden uiterlij k 12 Nov., te 
3 uren, op het bureau der  genie, te Utrecht. 

 te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatssjioor-
wegon, aan het centraalbureau: Bestek no. 391, do uitbreidin g van het 
hoofdgebouw en eenige bijkomende werken op het station . 

. bij  den sectieingeiiieur . van der , te Venloo. Aanw. 0 Nov., 
te l2!/ t oren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van het in den henodenuiond van het Scheur, bij  de west-
punt van g gezonken stoombagger  werk tuig no. 5. Aanw. 7 Nov. 

 te 10 uren, door  het ministerie van wateist. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud en do verbetering 
ged. '84 van de havenwerken te Breskens. . bij  den hoofdingenieur 
van het e district , te g en bij  den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 8 en 10 Nov. g ƒ 6600. 

, te lO'/ j  uren, door  hot ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het beplanten van eenige gedeelten 
van de dijken der  Zuid willemsvaart, in de provincie Noordbrabant. Aanw. 
10 Nov. g ƒ 2418. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zederikkauaal aan den stoomwatermolen aan 
den Arkelschen dam, ged. '84. . hij  deu hoofdingenieur  in het 10e 
district en den ingenieur  in het noordelijk arrondissement van het 10e 
district , beiden te , en bij  den opzichter a Fontijn . teGorichem. 
Aanw. 12 Nov. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhond > 
van de n bij  Ter-Apel en , behoorende tot 
de werken van do Binnen-A, in de provincie Groningen, lui . bij  den 
hoofdingenieur, don ingenieur  en den opzichter  Bauer, allen te Groningen. 
Aanw. 20 Nov. g  600 fier  jaar. 
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, tc 10 uren, doer  Tiet ministerie van waterst. enz.,
het gebouw van bet prOT. best.: bet maken eener  nieuwe bestrating in 
bekapte keien in de traverse van den provincialen weg -
hees, te Venraai. Aanw. van 16 tot en inet 23 Nov. 

, tc 10 uren, door  bet ministerie van waterst. enz., 
aan liet gebouw van bet prov. best.: het driejari g onderhoud der 

n op dc binnenrecde en der  registreerende peilschaal te 
Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken in Zeeland. . bij  den 
hoofdingenieur  in het 11e district , tc g en bij  den ingenieur, 
te Vlissingen. Aanw. 16 en 17 Nov. g ƒ 480 per  jaar. 

 2 1»
 te 11 uren, dixir  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. bestuur: liet driejari g onderhoud der  duinen 
op Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noordholland. . bij  den 
hoofdingenieur  tc m en bij  den ingenieur , tc >m. 
Aanw. 22 Nov. g  3450 per  jaar. 

 te 101,', uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van bet prov. best.: het driejari g onderhoud der  zee-
werken van de Zuidwilleinsvaart voor  het gedeelte in de provincie 
Noordhrabant, over  1884—'86. Aanw. 24 Nov. g ƒ 40,000 
per  jaar. 

E . 

A F L 0 0

. 
 17 Oct.: het bouwen eener  open-

bare school met onderwijzerswoning in het dorp 
, in 2 perceelen of in massa: 

schoolgeb. onderw. massa. 
 Gieskes, Angeren, ƒ 11,440 ƒ 8137 / 19,586 

F. Terwindt , -
burg, 19,400 
 Buikens, Gassel, 17,860 

, , 17,293 
W. , Nijmegen, 11,543 6850 17,000 

. s &  Co., Zeist, 16,889 
G.  v. d. , 

Arnhem, 16,775 
. , idem, 16,647 

A. v. Gelidcren, 
Beteren, 10,818 5918 16,600 

. W. v. d. Waarden, 
Nijmegen, 16,534 

, -
weerd, 10,097 6413 16,270 

N. v. Eek, Nijmegen, 10,001) 0300 15,494 
J. dc Weijer, Tiel, 9,580 15.435 
A. . Verheij, Nijmegen,8,900 6500 15,400 

. A. Pauwen, West-
pannerden, 15,278 

. Verborg. , 5333 
J. A. v. 't , 

Bemmel, 9,254 5279 14,500 
J.S.Grandjean, Nijmegen, 9,875 4545 14,300 

V  nk eveen , 17 Oct.: liet maken van 60 
schoolbanken; ingek. 17 bilj. , als: 

. r  &  Co., te Amsterdam, ƒ 925 
J. , » Ahkoude, . 745 

. v. Gorkum, » l.lselstcin, » 729 

. Boot, ii Woubrugge, » 640 
J. , » Abkoiide-Proostdij,» 629 
11 Wassink, » Ahkoude, » 624 
C. v. , » , » 685 
A. J. v. , » , i 568 

. Pieneman, » Vinkeveen, » 550.55 
T. A. , » 's-Bosch, » 547 
.1. Bouwman, » , ii 540 
W. t cn 

T. Geest, » , » 637 
J. Oudshoorn, ii Ter-Aar , » 520 
G. . v. d. Wilt , » Breukelen, » 519 

 Welsink, n Baambrugge, ï 453 
C. Verweij, » , » 444.44 

. Verwoerd, » Aardlanderv., » 425 
gegund. 

 19 Oct.: het aanleggen van eene 
telegraallijn met 2 draden tusschen Alfcn en 

; ingek. 8 bilj. , als: 
W. v. , te Jutfaas, ƒ 1460 
B. G. v. , » Amsterdam, » 1330 
P. v. Essen, » » 1247 
S. v. Soest, » , » 1241 
11. , » 's-llage, » 1198 
J. , » Gennep,  1174 
E.  Gicsen, » Amsterdam, » 1149 

, » Naaldwijk , » 999 
 20 Oct.: het uitbreiden van het 

stedelijk gymnasiumgebouw; ingekomen 16 
bilj. , als: 

. G. Frijlink , te Utrecht, ƒ 15,157 
 J. , » idem » 14,494 
. Vermeer, » idem » 14,340 

G. , » idem » 14.250 
. . de , » idem » 14,223 

A. J. v. , » idem » 14,174 
J. de Vos Jr , » idem » 13,920 
 v. d. , ii idem » 13.550 

F. W. v. Vloten, » idem 11 13,534 
A. Fukking, » idem n 13,525 

 Pisa, » idem » 13,497 
W. A. G. Jansen, » idem » 13,420 
G.  v. Vloten, » idem » 13,274 
J. A. v. Straatcn, » idem > 13,258 

. » idem > 12,997 
A. C. Vink , > idem » 12,990 
gegund. 

Amsterdam, 22 Oct.: de levering van onge-
veer  75,000 . e kachelkolen, voor  de 
verwarming der  wachten en posten van de 
brandweer: minste inschr. was dc Nederland-
sche Steenkolenhandelsvereeniging Von Thenen 

n Jr. &  Co., te Amsterdam, voor  / 7.28 
per  1000 . 

 22 Oct.: het opslaan en ver-
anderen eener  loods op het terrein der  Vereeniging 

; aangenomen door J. , te 
, voor  ƒ 335. 

, 2 3 O c t .: het bouwen van 19 arbeiders-
woningen aan den Tademasingel, onder  beheer 
van den architect . ; ingekomen 18 
bilj. , als: 

A. , 
Gebr. , 
G. Schurink, 

. , A.Wz, 
J. A. Garvelink, 

. W. , 

. . , 
A. . Scbooiunan, 

. J. Bessem, 
G. J. , 

. Nijland. 
A. J. Pasman, 
W. Uiterwijk , 
G. J. Grooters, 

. v. d. Velde, 
Gebr. Welsing, 
G. , 
G. .1. Boezewinkel, 

te Vierakkcr , ƒ 22,177 
ii Zutfen, » 20,098 
ii idem » 21,990 
ii idem » 21.400 
» idem » 21,360 
ii idem » 21.283 
ii idem » 21,270 
ii , » 21,139 
» Zutfen, ii 20,885 
ii idem i> 20,865 
ii idem » 20,865 
ii idem » 20,860 
» idem » 20,774 
» idem » 20.734 
» idem » 211.630 
ii idem » 20,315 
ii idem i> 20.215 
ii Brmnmcn, i*  19,993 

 24 Oct.: hot bouwen vai: eene boeren-
woning, schuur en mestput, voor . Gerritsen ; 
ingekomen 18 bilj. , als: 
.1. , te , f 21.300 
Wed. . de Vries, » Wageningen, » 20,144 
li . v. d. Voeren, » Zetten,  19,800 
A. v. Geuderen, n , » 19.650 
Joh. Gerritsen, » , » 19,148 
Joh. Penden, » Nijmegen, ii 19,000 
G. , » 'idem » 18,800 
Joh. Evers, » Zetten, » 18.798 
S. Geurts, n , » 18,465 
J. Tennissen, » Nijmegen, i 18.390 
A. Brans, » , » 17.950 

. W. v. d. Waarden,» Nijmegen, » 17.773 
Th. Alwicher, » , .i 17,650 
O. E. Nihhelink, » Uien, » 17,330 
W. , » Nijmegen, » 17.251 
G. .1. Groot, i) St.-Anua, » 16,753 

. Gerritsen, » lilden. u 16,740 
P. , » Arnhem, » 16,660 

, 24 Oct.: lo. het maken van een 
vhichthaven aan de , beneden Grave; 
ingekomen 14 bilj. , als: 
G. . v. d. , te Arnhem, ƒ 29,700 
P. W. v. , » Tuil , » 28.400 
J. . , i. Pannerden, i 28,374 

. J. n Cz., » Sliedrecht, » 28.260 
. , » , » 28,147 

G. Yerbruggen, » , 11 27,940 
W. . Nijcnes, » Arnhem, » 27,777 
J. v. Vuuren, » Vuren, » 27,689 
G. J. v. Erp, » 's-Bosch, » 26.949 
G. Goedhart, » , » 26,700 
C. A. v. , » Grave, » 26,500 
G. W. v. , » Beamen, » 25,989 
A. Pippel, » firuchem, » 25.900 
A. Geldens, » Osch, » 24,195 

2o. het leveren van stalen spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen en van haakbouten, in 
2 perceelen; perc. 1 ingek. 10 hilj. . als: 
Soeiété Aniinvme des Aeiéries d'An-

gloiir . , / 486.516 
Caramin .t Co.. Thy-le-Chateau, » 486.430 
F. . Essen, » 474.500 

r  llergwerks- und , 
. » 468,100 

J. Th. Stout, Antwerpen, » 452.696 
Guteholl'nungshiitte, Actien-Verein fii r 

Bergbau und , Ober-
hausen , » 449,097 

Bolckow Vaughan &  Co. , 
'  on Tees, i> 444,024 

n Steel and lion Company 
, , » 439.346 

Soeiété John Cockerill, Seraing, » 432,796 
Gesellschuft fii r , 

. » 419.069 
pei-c. 2 ingek. 8 bilj. , als: 

Soeiété Anonyme de Gosselies, 
Gosselies, ƒ 20,400 

Fried. Beijcrsmann, , » 18,995 
N. Nicaise, , » 18.727 

. S. Stokvis &  Zonen, , » 18,619.20 
m en a Porta, Amsterdam, » 18,439.20 

. E. Oving Jr.. , » 18,340 
Gebr. , , » 17,624.80 
Soeiété Anonyme des forges et ate-

liers de Senetle, Scnelle, » 17,342 
3o. herbesteding van de liestaande en het 

maken van nieuwe laudhoofden voor  dc draai-
brug over  het Zederikkanaal in deu spoorweg 

; ingek. 9 bilj. , als: 
T. Volker, tc , / 53,000 
T. W. Wapperom, » Gorichciii , » 52,944 
J. Smit . 'i , » 62.800 
A. P. . Boef. ii Nieiiwland, » 60.760 
J. . de Jongh, » Amciile, » 48.718 
A. de Groot 17.li., » llcukelum, » 43.932 
Th . , » 's-llage, » 42.739 
Gebr. ,  Arnhem, » 42.700 
11. Schuyt, < Alkmaar ,  41,941 

l'skwrrd . 24 Oct.: eene belangrijke vcr-

tiinmerin g en gedeeltelijke vernieuwing van de 
pastorie der . gemeente; ingekomen 18 

.. als: 
J. Bolt, te Ten-Post, ƒ 9500 

. , » Stedum, » 9323 
J. , « , » 9250 

. , ,. II.ill... . i, 9220 
W. Woldendorp, ,. Stedum,  8940 

. Arends, » l'skwerd, » 8850 
J. Timmer, » Obergum, » 8790 

. , i> Bedum, » 8614 

. , » idem » 8600 
J. , » Stedum, » 8580 

. ,  Bediun, » 8494 
A. Benninga, » idem » 8285 
T. Boa, » idem » 8191 
J. Pot, >i Stedum, » 8125 
A. , > Uithuizen, » 7987 

. Nieland, » Warfuin , » 7978 

. bellers, » Uskwerd, » 7960 
J. Offiringa , » Uithuizermecden, » 7936 
gegund. 

 24 Oct.: het vergrooten der 
school voor  minvermogenden; ingekomen 8 
bilj. , alsi 
,1. 'J. , te , ƒ 2296 

. Visser. » idem » 1829 
.1. S. Oosterbaan, » Bolsward,  1800 

. Gerritsma. » idem » 1639 
11. . , » idem » 1579 
J. J. v. d. , » Arum , » 1563 
 urn. Vos, » Bolsward, >. 1474 

.lub. .lorritsma, - idem » 1473 
gegund. 

 24 Oct.: het bouwen eener 
kerk niet aanhooriglieden voor  de parochie van 
den 11. Nicolaus buiten de Veste, onder  beheer 
van den architect P. J. . Cuypers; ingek, 18 
bilj. , als: 

' J. .1. Fontein, / 138.000 
C. v. Schaik, n 136.500 
Th . Nieuwhoer, » 135.997 
A. v. , li 129,300 

. Struiken. » 127,500 
G. A. Eibers, 123,800 
P. Andriesscn, » 121,950 
W. J. Okkes, » 121,950 
B. , > 121,940 
E. v. . » 121,730 
 Stam, .. 121.000 

F. Berntsen, » 118,700 
W . , » 117,915 

. , » 115.490 

. F. , » 115,000 

. , » 113.960 
W. Westerhof, » 113,368 
 v. Groenendael, » 109,375 
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 te 12 uren, door  burg. on weth.: lo. het vergrooten 
van het gebouw voor  de brandweer  op het ; 2o. het ver-
bouwen van de openbare lagere school le klasse, no. 10, in de -
burgerstraat; 3o. a. het veranderen van de houten brug no. 121 over 
de Bloemgracht voor  de eerste dwarsstraat in eene vaste ijzeren brug, 
6. het vernieuwen van de waterslooven af en tevens verbroeden van de 
vaste houten brug no. 138 over  de . 

. bij  den stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 
 te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van eene burger-

school 2e soort voor  jongens met onderwijzei-s woning aan de -
straat, aldaar. 

 tc 11 uren, door  den architect  C. : het bouwen 
van een machinegebouw, ketelhuis met stoom schoorsteen, ketelbemet-
seling enz. bij  de in-aanbouw-zijnde meelfabriek aan de , 
aldaar. Aanw. 5 Nov., te 10 uren. 

 te 121/» uien, door  bet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het éénjarig onderhoud van een gedeelte 
van de kanalen tusschen de e t en de Friesche 
wateren, aanvangende 1 Januari '84. . bij  den ingenieur  Jolles, te 
Assen en den opzichter e lïondc, te Veenhui/en. g ƒ 2386. 

 te 4 uren, in het koffiehuis e Beurs: bet maken van 
een gebouw ten dienste van bet Nederlandsche loodswezen. . bij 
den architect J. J. Notenboom, aldaar. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: de vergrooting en 
verbouwing r  openbare school eu reparation aan de onderwijzers-
woning in het dorp. Aanw. 5 Nov., te 11 uren. 

 te 1 uur. door  burg. en weth.: perc. , het bouwen van eene 
school voor  200 leerlingen, met ameublement, onderwijzers won ing enz., 
aldaar, met levering der  materialen; perc 2, het bouwen eener  school 
voor  06 leerlingen, met ameublement, benevens onderwijzerswoning 
enz., te . met levering der  materialen, e bovenbouw van 
beide perceelen eerst in '84 uit te voeren, terwij l de timmerwerken in 
den winter  '83/'84 gereedgemaakt kunnen worden.) . bij  den architect 

, te G

, te 11 uren, aan het directiegebouw der  marine: de 
levering bij  de directie der  marine aldaar  van karldoek. 

 te  uren, door  burg. en weth.: het leveren en stellen 
van 24 stuks nieuwe schoolbanken., 2 lessenaars, een boekenkast en 
schoolborden, onder  bijlevering van materialen. . bij  den architect 

n , te Ezinge. 
 tc 2  uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, aan 

het gebouw van liet prov. best.: de levering en opstelling van eene 
oliegasfabriek (systeem Julius Pintsch) tot het voortbrengen van lichtgas 
voor  circa 400 "lichten, met inbegrip van alle benoodigde gasleidingen,
ten behoeve van het. t te . . 
bij  den ingenieur-werktuigkundige prof. . A. , te . g 
ƒ 8 6 8 0. ) 

 te 10'/i uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het verleggen van een gedeelte 
van den g van 's-Bosch naar  Tilbur g nabij  den parallelweg 
onder  Vueht, in Noordbraliant . l bij  den hoofdingenieur  in liet 6e 
district en den arrondissementsingenieur , beiden te 's-Bosch, 
en bij  den opzichter  Brouwer, te Vueht. g ƒ 39,750. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbou wen der  gemeente-
school en der  onderwijzeiswoning, met het inrichten van een raadkamer. 

. bij  den architect J. . k te Goes. 

 te 11 uren, door  den oerstaanwozend-ingonieur , in 
de : het maken eener  fundeering onder  werktuigen tot n van 
looden kogels te , onder  het beheer  der  genie te . . bij 
genoemden iuger.ieur, te e en bij  den opzichter  van fortificatiën , 
te . g / 1000. 

 12
, te 1 uur. door  de tirm a Wed. . C. e Gz., ten 

haren kantore: het bouwen van een pakhuis vóór en iu verband met 
de stoommeclfabrick. . bij  den architect , aldaar. 

S
 te 12 uren, door  den provincialen inspecteur  der  directe 

belastingen enz., aan diens bureau: het onderhouden van- en hot doen 
van eenige hei-stellingen aan het administratiegebouw der  directe be-
lastingen, invoerrechten en accijnsen te Utrecht, ged. '83, '84 eu '85. 

. bij  den bouwkundige voor  de n in het le district , te 
. Aanw. 6 Nov., te 10% uren. 

end ringen . tc 12 uren, door  burg. en weth.: het bouwen van eene 
school te n en het leveren der  daarbijbehoorende n ml meube-
len. . bij  den mr. timmerman G. r  Cz., te Gendringen. Aanw. 
te 9 uren. 

Woerden, te 1 uur, door  den eerstaanwezend-ingenieur  te Utrecht, 
in de voormalige : het verbeteren van werken en gebouwen 
van de Wiorikorschans. ltd. op het bureau der  genie, , te 
Utrecht en bij  den opzichter  van fortificatiën , te Woerden. Aanw. 9 
Nov. te 1'/, uren. g / 6400. Bilj . inzenden uiterlij k 12 Nov., te 
8 uren, op het bureau der  genie, te Utrecht. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan hot centraalbureau: Bestek no. 391, de uitbreidin g van het 
hoofdgebouw en eenige bijkomende werken op het station . 

. hij  den sectieingenieur  van der , te Venloo. Aanw. 6 Nov., 
i te 12»;, uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: het 
wegruimen van het in den henodenmond van bet .Scheur, bij  de west-
punt van g gezonken stoombaggerwerktuig no. 5. Aanw. 7 Nov. 

 te 11 uren, door  den directeur  en commandant der 
mirine : de levering van dennen masten. 

. te 1 uur, door  burg. en weth.: het bouwen van een 
slachthuis met stal en uanhonrighedon voor  verdacht vee, op het terrein 
van het openbaar  slachthuis. . aan het Timmerhuis. Aanw. 8 Nov., 
te 11 uren. 

 te 3 uren. door  de bouwonderneming t Willemspark, 
in het Paviljoen van het Vondelspark: het bouwen \an 2 blokken, elk 
van 4 woonhuizen, met de levering van alle materialen en arbeids-
loonen. . bij  den ingenieur-architect A.  van Gendt. 

 te 1 uur, door  den aannemer van den straatweg Emmen— 
Sleen—Zweeloo, bij - het bouwen van 3 tolhuizen met toe-
bebooren, op genoemden straatweg, k en teekeningen liggen bij 
J. k voornoemd. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: bet onderhoud en de verbetei ing 
ged. '84 van de havenwerken te Breskens. . bij  den hoofd ingenieur 
van het 11e district , te g en bij  den ingenieur, te Vlissingen. 
Aanw. 8 en 10 Nov. g / 6600. 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het beplanten van eenige gedeelten 
van de dijken der  Zuidwillemsvaart, in de provincie Noordbrabant. Aanw. 
10 Nov. g /'  2448. 

 's avonds 8 uren, door  regenten van het geneeskundig gesticht 
voor  krankzinnigen »St.-.lorisgasthuis"; het bouwen van eene tuinmans-
woning op den buitentuin van het gesticht. Bestek en teekeningen 
liggen in genoemd gesticht. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: de levering van steenkolen ten behoeve 
van den dienst van het Zedorikkanaal aan den stoomwatermolen aan 
den Arkelse.hen dam, ged. '84. . bij  den hoofdingenieur  in het 10e 
district en den ingenieur  in het noordelijk arrondissement van het 10e 
district , beiden te , en bij  den opzichter a . te Gorichem. 
Aanw. 12 Nov. 

 te 2 uren. in t Wapen van Bingerden. door  den dijk -
stool van het polderdistrict e Baarbroeksche k en Angerloosche 
Zomerdijken: het verhoogen en verzwaren van den Zwallingdij k over 
eene lengte van p. m. 6530 , in 7 perceelen, 2 ondermassa s en 1 
massa. Aanw. 15 Nov., te 9 uren, te beginnen ongeveer  aan den 
Zevenaarsclieweg, bij  de Zwoekhorst. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud (1884—'86) 
van de s waterkoelingen bij  Ter-Apel en Bourtange, behoorende tot 
de werken van de Binnen-A, in de provincie Groningen. . hij  den 
hoofdingenieur, den ingenieur  en den opzichter  Bauer, allen te Groningen. 
Aanw. 20 Nov. g J' 600 per  jaar. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz.: het 
verrichten van eenige werken tot normaliseering van de Waal onder 

, Bommel, Ubbeigen en Nijmegen, prov. Gelderland, tusschen de 
kilomotorraaien 21 eu 25 der  herziene riwerkaart . . bij  dén hoofd-
ingenieur  voor  het le rivierdistric t Van der  Toorn, te e en bij 
den ingenieur  Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 14 Nov. g 
/' 98,700' 

 te 12 uren, door  het prov. best.: het driejari g onderhoud 
van den provincialen weg van Arnhem naar  Apeldoorn, van 1 Jan. 
'84—31 . '87. 

t r i i l i l , te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het maken eener  nieuwe bestrating in 
bekapte keien in de traverse van den provincialen weg -
hees, te Venraai, Aanw. van 16 tot en met 23 Nov. 

 tc 10 uren, dooi'  bet ministerie van waterst. enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud der 

n op de binnenrcede en der  registreorende peilschaal te 
Brouwershaven, behoorende tot de zeewerken iu Zeeland. . bij  den 
hoofdingenieur  in het 11e district , te g en bij  den ingenieur, 
te Vlissingen. Aanw. 15 en 17 Nov. g ƒ 480 per  jaar. 

 to 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. liet driejari g onderhoud der  duinen 
op Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noord holland. . bij  den 
hoofdingenieur  te m eu bij  den ingenieur  lloogeuboom, te . 
Aanw. 22 Nov. g f 3450'  jaar; 2o. het driejari g onderhoud 
van het jaagpad ca. langs het Zinder- en een gedeelte van het Noorder-
Spaarue, . bij  den hoofdingenieur, te m eu bij  den ingenieur 
Blom, te Amsterdam. Aanw. 22 Nov. g f 980 jier  jaar. 
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 tc  ., uren, door  het ministerie van waterstaat enz.,
het gebouw van liet prov. best.: lo. het driejari g onderhoud der
werken van de Zuidwillemsvaart voor  het gedeelte in de provincie 

, over  1884—'86. Aanw. 24 Nov. g f 40,000 
er  jaar; So. bet bouwen van een hazattmuur en bet verrichten van 
ijbehoorende werken te Engelen, tot voortzetting der  verbetering van 

het kanaal de . Aanw. 23 Nov. g ƒ 59,000. 
 tc 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: lo. het tweejarig onderhoud van liet 0 

kanaal, genaamd het , van de u te Zwartsluis, 
benevens bijbehoorende werken, een en ander in Overijsel. . bij  den 
ingenieur , te Zwolle en bij  den opzichter , te . Aanw. 
23 Nov., te 11 uren. g f  jver  jaar; 2o. het driejari g onder-
houd van 's s werken en het verrichten van onderscheidene werken 
op het eiland Schokland, prov. Overijsel. . bij  den ingenieur n 
en bij  den opzichter , beiden te Zwolle. Aanw. 23 Nov., tc 
11 uren. g ƒ 24,725 per  jaar. 

 to 11', uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het driejari g onderhoud van 
de n te Asperen, prov. Zuidholland. Aanw. 2fi Nov. g 

4850 per  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud van het Zederikkanaal met 
ijbehoorende werken en het Uijksstoningeiiiaal aan den Arkelschon 

dam, prov. Zuidlmlland . Aanw. üfi1 Nov. g f 37,000. 

 te 11 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz.: het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 

n overlaat met de s iu de oostelijke vaartkadc van 
Waalwijk , behoorende tot de werken van de . met hot onderhoud 
dier  weiken van 1 Jan.—31 . '84, benevens het zoonoodig leggen in 
'84 der  zomersluiting iu genoemden overlaat. Aanw. 28 Nov. g 
/ 3130. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het geitouw van het prov. best.: lo. het driejari g onderhoud dor -
zeewerken op Wielingen, lid . bij  den , te m en 
hij  den ingenieur  lloogenbooin, te . Aanw. 21) Nov. g 
/ 7500 per  jaar: 2o. het driejari g onderhoud der  l'ettemer  zeewering, 
liehoorende tot de e werken in Noord hol land. . bij  den hoofd-
ingenieur, te m en bij  den ingenieur  Welcker, te Alkmaar . Aanw. 
29 Nov. g ƒ 14,000 per  jaar 

 111
 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der  Staatss», mor wegen: het maken van stat ionsgel  wen. wer-
ken van bewaking en verdere werken voor  den spoorweg Groningen— 

. . bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Zwolle. 
Aanw. 3 en 5 . te 10 uren, aanvangende te Groningen. g 
ƒ 650,000. 

A F L O O
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 25 Oct.: het verbouwen van 

een pakhuis tot stoomdiamantslijperij  in de 
, onder  beheer  van den archi-

tect-werktuigkundige J. VV. ; ingek. 21 
bilj. , als: 

.1. A. , / 19,561 
P. n cn  v. , » 19.390 
A. Aalders, » 18.230 

. VV. Voneinans, » 16,035 
F. h cn P. A. , » 16,900 

n &  Zonen, » 16,860 
J. Nomus Pi., » 16.800 
W. . Struis, » 16,800 
11. P. Wijsman, » 16,780 
C. . » 16,666 
J. .1. Vontijn , » 16,650 
G. . n . » 16,416 

. A. , » 16.300 
J. . Schatte, » 16,300 
J. v. Voorthuizen, » 16,000 

. J. en G. .  15.987 
G. Boon, , 15,270 
A. Paans, » 15,150 

. , » 14,983 
 v. Beemdelust, i 12.989 

F. , » 12.980 
 25 Oct.: het leveren en storten van 

16,167 scheepstons gewone e steen, 
tot verdediging van den oever  van den calauii-
teusen Borsoleiiolder; ingekomen 7 bilj. , waarbij 
1 van onwaarde (/58,770), als: 
J. Tollenaar, te Neuzen. ƒ 58,400 

. , » , » 58.230 
. de Vriend. » lioi'sele. » 68.200 

A. . , » , n 67.980 
P. A. v. d. Velde, » Neuzen, » 57.960 
J. v. Eek. » , » 67,900 

 26 Oct.: het verrichten van steen-
bestorting. ter  verdediging van den oever  van 
den calamitcusen Anna|>older; ingekomen 4 
bilj. . als: 

. , te , ƒ 1 3 69 
E. , » Zierikzee, » 1365 
,1. Tullenaar, » Neuzen, » 1345 

. , » , » 1340 
 26 Oct.: het maken van een 

zeedijk, ter  lengte van 2350  , ter  bedijking 
van schorren in het Sasschegat nabij  Philippine, 
met het graven van een spuiboezem, het hou-
wen van een steenen spuiduiker  en uitwatering-
sluis, met bijbehoorende werken; ingekomen 6 
bilj. , als: 
 de Jonge, te Biezelinge, ƒ 122.000 

C. J. , » Amsterdam. » 119.000 
G. . Bolier, » Sliedrecht, » 118,700 
G. r  en C. Bolier,» , » 113,343 

. , » Sliedrecht, » 108,700 
C. v. d. , Neuzen 

en . Tholens, » , » 97,900 
 26 Oct.: het onderhoud ged. 

'84, '86 en '86 van- en het verrichten van eenige 
herstellingen aan de strand- en duinwerken, ter 
bescherming van de lichttorens aan de noord-
zijde van het eiland Schouwen (gem. ; 
ingekomen 5 bilj. , als: 
A. v. Poperinge, te Bruinissc, ƒ 8590 
S. Bozuijen, » Ouddorp, » 8280 
li . Bolier  Cz., » , > 7900 
C. Bolier  Pz., » Bruinisse, » 7637 

. C. v. d. Ende, . Zierikzee, » 7597 
 26 Oct.: het maken van 9288 

* glooiing van zuilenbazalt (waarvan 500 -
glooiing van aanwezige - en 454 » 
glooiing van aanwezige Vilvoordsche steen), be-
nevens het maken van een paalhoofd op den 
Westkapelschen zeedijk, in 3 perceelen: 

perceel 1, bazaltglooiing tusschen dijkpaal 0 
cn 2; ingek 3 bilj. , als: 
J. Verkuij l Quakkelaar, te Vlissingen, ƒ 23,700 

. ilage, » , » 23,080 
 v. S. , » idem » 22,700 
pere. 2, nieuw paalhoofd  iij  dijkpaal 3; ingek. 

3 bilj. , als: 
 Verkuij l Quakkelaar, te Vlissingen, / 11,790 
. , » , » 11,000 
 v. S. , » idem » 10,080 
perc. 8, bazaltglooiing tusschen dijkpaal 20 en 

25; ingek. 3 bilj. , als: 
 Verkuij l Quakkelaar, tc Vlissingen, ƒ 94,973 
 v. d. , "  » , » 87,880 
. , » idem » 87,700 

 26 Oct.: het bouwen van een 
grenskantoor, ten dienste der  invoerrechten en 
accijnzen; ingekomen 6 bilj. , als: 

. , te Nieiiwopckcla, ƒ 8763 
li . Straling, » idem » 8699 
J. . , » Groningen, » 8248 

P. v. d. Berg, tc , ƒ 8240 
li . v. d. Borgh enP. 

. » Stadskanaal, » 7777 
W. Timmermans, » Ter-Apel, p 7399 
voorlnopig gegund. 

 26 Oct.: het houwen van eene onder-
wijzerswoning; ingek. 11 bilj. , als: 
Christiaans & , te , ƒ 7231 
W. v. , » idem » 6352 
W . Boot, » Woubrugge, > 6287 
A. A. , » Utrecht, » 6200 
F. Stapper, » 6050 

. Gesinar., » Oudshoorn, » 5989 
P. Vermeer, » Gouda, » 5916 
G. , » 5727 
A. Solms, » Woerden, » 5727 

. , » 5570 
J. ,  Aarlanderveen.» 5278 

W i n t e r . » k . 27 Oct : . Bestek no. 19, 
het maken van grond- en kunstwerken ten 
behoeve van het gedeelte lokaalspoorweg van 
de grens tusschen de gemeenten Aalten en 
Varseveld tot en met liet station m der 
Gelilerseli-Overijsolscho -
schappij: ingekomen 5 bilj. , als: 
J. , Nijmegen 

en G. .1. Groot, te St.Anna bij  Nijm. , ƒ 55.300 
W. A. Swots, » , » 53,800 
J. C. Bouterse, Vcl-

zen en . 
, » Nieuworamstel, » 46.634 

VV. F. Weijers. » Tilburg , » 45.700 
A. Terwindt , » Westpannerden, » 39.200 

g » 47.000 
2o. k no. 21, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op het station ; ingek. 
9 bilj. . als: 
ü. J Viukoiiburg , te , ƒ 9133 
A. Sikkens, » idem » 8788 

 P. , » Aiiibt-lleiitichem, » 8783 
A. Nllijs , » Winteiswijk , » 8695 

. J. te Siepe, » idem » 8549 

. J. , » , » 8489 
C. ter , » Winterswijk , » 8300 
B. A. , » Groenloo, » 8275 
J. te Velthuis, i ,  8227 

g » 8900 
3o. Bestek no. 22, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op het station Terborg; ingek. 
10 hilj. , als: 
E. , te Varseveld, ƒ 9270 
A. Sikkens, » , » 9102 
E. P. , > , » 8989 

. J. , » . » 8819 
B. , » Winterswijk , » 8690 
A. Nllijs , » idem » 8545 
G. r  Cz., » Gendriugen, » 8336 

. J. tc Siepe, » Winterswijk , » 8248 
C. ter ,  idem » 8200 
B. A. , » Groenloo, » 8175 

g  8900 
4o. Bestek no. 23, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op het station Varseveld; ingek. 
15 bilj. , als: 

. VV. , tc Aalten, ƒ 6299 
A. Sikkens, » , » 6100 
W. . , » Varseveld, » 5965 

. J. Slotboom , » idem  5769 
F. P. , » » 5734 
VV. , » Varseveld, » 5717 

. J. , » , » 6559 
C. ter , i Winterswijk , > 5300 
G. r  Czn., j  Gendringen, » 5040 
A. Nuijs, » Winterswijk , » 4975 

. J. te Siepe, » idem > 4970 
B. , » idem  4949 
B. A. ,  Groenloo, > 4730 

. W. Vencmans, |» Amsterdam, » 4231 
G. , » Winterswijk , » 3785 

g > 5800 
5o. Bestekken (no. 21, 22. |23 te zamen; 1 

biljet ingekomen van A. Nuijs, te Winterswijk , 
voor  ƒ 22,065. 

 27 Oct.: lo. het maken van een 
nieuwe schoeiing met raster  langs de Biltsche-
vaart a/d. gasfabriek; ingekomen 6 bilj. , als: 
W. A. G. Jansen, te Utrecht, ƒ 3440 
J. . de Vos, » idem > 3300 

. Both, » Gouda, » 3218 
J. , » Utrecht, » 2983 
J. G. Fukking, » idem > 2975 
E. Scheepbouwer, » idem » 2620 
gegund. 

2o. het sloopen van drie stuks buiten-werking-
gestelde gashouders cn zuiveringstoestellen aan 
de stedelijke gasfabriek; ingek. 8 bilj. , als: 

. . de Vries, te Weesp, ƒ 1175 
A. . » Utrecht, » 2286 
A. F. Smulders, » idem » 2675 
J. B. Tobei, . , . 3125.51 
C. v. Boven, » Amsterdam,» 3246.50 

G. Wilson, te , ƒ 3300 
A. , » Utrecht, » 3423.555 

s Smulders &  Co. » idem » 3700 
gegund. 

, 29 Oct.: herbesteding van het 
maken van eene schietbaan, met bijbehoorenden 
kogelvanger enz., op de legerplaats bij  Vucht; 
ingek. 9 bilj. , als: 

. Barkens, te 's-Bosch, ƒ 1675 
. Gruijters , » idem » 1675 

Th. J. , > idem » 1487 
. Otter. » n , » 1411.85 

A. v. Balvoort, » Niiland, » 1348 
. , » Geertruidenberg, » 1345 
. J. Versteeg, » Oosterbeek, » 1299 

11. E. de ,  's-Bosch, » 1247 
,T. . > Gennep, a 1173 

g  1960 
. r . de w is voor  ƒ 1247 als aannemer 

voorgedragen. 
 29 Oct.: het oprichten van een 

gebouw voor  pathologische anatomie te ; 
ingek. 11 bilj. , als: 
W. A. G. Jansen, te Utrecht, ƒ 118,770 
W. . , » Amsterdam, » 112.584 
F. W. v. Vloten, » Utrecht, » 109,384 
W. , » , » 108,926 
P. . , » , » 107,983 

. A. Taverne, » 's-llage, » 107,960 
j . de Xeef , » Brielle, » 107.839 

F. Boonstra, » Assen, » 106.680 
J. Verkooren, » Voorschoten, » 106,423 
A.  Vink , » Utrecht, » 105.980 
A. C. Paardekooper, » 's-llage, » 102,441 

g  109,500 
 29 Oct.: de levering aan de artillerie -

stapel- en constructiemagazijnen van 332 dennen 
balken, no. 5, lang 8.20, breed 0.17, dik 0.22 ; 
minste insehr. waren Van r &  Ter 

, te , a ƒ 11.25 per  stuk. 
 29 Oct.: de verbouwing van de open-

bare school; ingek. 10 bilj. , als: 
F. . te , ƒ 2445 
A. , ,> Buidel, » 2430 
VV. v. d. Wildenberg, » Stratum, » 2350 
A. v. Brec, » , » 2339 
J. v. Geiintp, » idem  2134 
 Toemrn, » idem » 2133.99 

.1. , » c » 1862 
. llezemans, » Eindhoven, » 1825 

P. Eliens. » Woensel, » 1800 
VV. v. d. Wiel, » Tongelre, «1755 

tirenlngen, 29 Oct.: bet maken en leveren 
van 2 brugvvaclitersbuisjes, met bijlevering tier 
materialen; ingek. 8 bilj. . respectievelijk voor 
ƒ 788, ƒ 678. ƒ 668, f 640. ƒ 605, ƒ 594, ƒ 579 
en, van E. Peters, aldaar, ƒ 533. 

t 30 Oct.: lo. het volbouwen van de 
school en onderwijzerswoning tc Annerveensche-
kanaal: ingekomen 5 bilj. . als: 

. Jalving ,t . Suialleiibroek, / 13.900 
P. , i 12,831 
J. &  A. Pi-anger, . 12,347 

. E. , '  11.998 
T. B. Schieven, » 11,870 

in beraad gehouden. 
2o. het verbouwen van het schoolgebouw en 

het bouwen eener  nieuwe onderwijzerswoning 
te Eeksterveen; ingek. 4 bilj. , als: 

. Jalving en . Smallenbroek, ƒ 9743 
J. &  \ . Pranger, > 8223 
P. , » 7988 

. E. , » 7280 
gegund. 

, 31 Oct.: het bestraten en rioleeren 
van een gedeelte der . van een 
gedeelte der n en van het ver-
lengde der  Westerdwai-sstraat, alsmede het 
rioleeren van de nieuwe straat tusschen de 
Nieuwelaan en de Zuiderstraat; gegund aan VV. 
P. Teeuwisse, te , voor  ƒ 5942. 

 1 Nov.: net maken van rioleering 
en bestrating aan de t aan den Zijlweg; 
ingekomen 10 bilj. , als: 

. , te , ƒ 4365 
.1. . . » idem » 3860 
J. B. , » idem » 3830 
A. , » idem » 3800 

. Stam , » Zaandam, » 3775 
S. B. Peijra. » , » 3700 
B. .1. v. , » idem » 3650 
C. , » , » 3643 
Wed. A , » , » 3636 
F. J. Verzijlbergh, » idem » 3-149 
gegund. 

 1 Nov.: het maken en stellen van 
2 ijzeren lichto|istanden op het eiland * 
burg; minste insehr. waren Penn en Bauduin, 
te , voor  ƒ 5736. 
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 tc 12 uren, door  burg. en weth.: het maken, leveren 
en stellen van eene balustrade van genouwen steen voor  de brug over  | 
den Amstel, zoogen. , en bijkomende werken. . bij  den 
stadsarchitect, raadhuis, kamer no. 101. 

 te 1 uur, in de herberg t Oude Bijltje : het maken van 2 
gesmeed-ijzeren hekken met de daarbijbehoorende pijlers, ten behoeve 
van de buitenplaats sZionsburg", aldaar. 

 te 3 uren, door  den architect . W. Veth, in -
en-Zeevaart: de verbouwing van een woonhuis aan de Wijnstraat , 
 85. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie-stapel- en con-
structiemagazijnen : de levering van ankertrossen, piketpalen en 
ribhout . 

 in het kolliehuis e e *  het slóopen van 
perceel Weesperzijde 19, aldaar  en het daarterplaatse bouwen van 
2 woonhuizen met bovenwoningen. . bij  den architect J. . ï . j 

. t 17, aldaar. 

, te 10 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
gebouw voor n en Wetenschappen: lo. het wijzigen van liet 
rioolstelsel op het terrein , tc Utrecht; 2o. het wijzigen van 
bruggen en het herstellen van metselwerken in het fort bij ; 
$0. het doen van voorzieningen aan de infanteriekazerne on het terrein 

, te Utrecht; 3o. het vernieuwen van een gedeelte ringmuur 
van het hospitaal te Utrecht en het maken van zonneschermen aan 
dat gebouw. . op het bureau der  genie, alwaar  de biljetten 27 Nov., 
vóór 8 uren, te bezorgen. 

 te 12 uren, door . A. k Wz.: het herbouwen van 
het huis A no. 4 aan den r  straatweg. Bestek en teekening 
liggen bij  Vrugtman, in e . . bij  den architect .1. G. . 

 te 12 uren.'  door  het . . parochiaal kerkbest. van 
den . Antonius Abt. in e Zwaan: de bouw van een zustergesticht, 
met scholen, kapel enz. . bij  den architect E. .1. , te -
dam. . . . 

, te 8 uren, door  burg. en weth.: de levering van gegoten-
ijzeren huizen voor  de waterleiding in de gemeente. . bij  den 
gemoentcbouwkiindige. 

 's avonds 8 uren, door  dc architecten . & . . 
bij  Vos, in e Zoutkamp: lo. het bouwen van een huis aan de 
voormalige gracht; 2o. het bouwen van 4 woningen aan de -
Bergstraat buiten dc voormalige Boteringe|ioort, aldaar, met levering 
van al bet benoodigde. . van 9—12 uren, bij genoemde architecten. 

 bij  den ingenieur  van den waterstaat B. : het 
lichten van 2 met de lading gezonken vaartuigen in liet Schokker 
vaarwater. 

 2 »
 te 11 uien, door  den burgemeester: het bouwen van eene 

school voor  openbaar  lager  onderwijs aan de Prinsessestraat, aldaar. 
 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. best.: lo. bet driejari g onderhoud der  duinen 
op Vlieland, behoorende tot de zeewerken in Noordholland. . bij  den 
hoofdingenieur  te m en bij  den ingenieur , tc . 

g ƒ 3450 per  jaar; 2n. het driejari g onderhoud van het jaagpad 
ca. langs het Zinder- en een gedeelte van het Noorder-Spaarne. . 
bij  den hoofdingenieur, tc m en bij  den ingenieur  Blom, tc 
Amsterdam. g f 980 per  jaar. . . . . 

 te 2 uren, door  den directeur  van de gemeentegasfabriek: 
de levering van 6,000,000 . e gaskolen. 

 te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat'enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het driejari g onderhoud der  zee-
werken van de Zuidwillemsvaart voor  het gedeelte in de provincie 
Noordbrabant, over  1884—'86. g ƒ 40,000 per  jaar; 2o. het 
bouwen van een bazaltmuur  en het verrichten van bijbehoorende werken 
te Engelen, tot voortzetting der  verbetering van het kanaal de . 

. bij  den hoofdingenieur  in het 6e district , den arrondissements-
ingenicur , beiden te 's-Bosch en den opzichter  Vroeg, te 
Crevecoeur. g ƒ 59,000. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het verbouwen en 
vergrooten der  gemeenteschool, met bijlevering van bouwstoffen, arbeids-
loonen enz. . bij  den opzichter  van den waterstaat A. , 
te Tolen. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. host: lo. het tweejarig onderhoud van het » 
kanaal, genaamd het . van de n te Zwartsluis, 
benevens bijbehoorende werken, een en ander  En Overijsel. . bij  den 
ingenieur , te Zwolle en bij  den opzichter , te . g 

8066 per  jaar; 2o. het driejari g onderhoud van 's s werken en 
et verrichten van onderscheidene werken op het eiland Schokland, prov. 

Overijsel. . bij  den ingenieur n en bij  den opzichter , 
beiden te Zwolle. g ƒ 24,725 per  jaar. 

 , te 11 uren, door  het best. van het waterschap e Zeven 
Blokken, bij  Wed. : het herstellen der  bruggen, die over  de 
monden van de Jonkerswijk en de k liggen. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het gedeeltelijk afbreken 

der  bestaande- en het bouwen eener  nieuwe school op het dorp Waarde. 
. bij  den bouwkundige A. le Clercq, te . Aanw. 30 Nov., 

te 12 uren en 1 , te 9 uren. g / 12 530. 
 , te 1 uur, door  het gemeentebest.: de levering van 600 

privaattonnen en 600 roodkoperen tonranden. 
 | te 2 uren, door  den architect W. F. van der : lo. 

het houwen van een hoerenhuis aan den Stationsweg, aldaar. Aanw. 
29 Nov., te  uren; 2o. liet bouwen van 2 hoerenhuizen aan den Sta-
tionsweg, aldaar. Aanw. 29 Nov., te 11 uren. . bij  den architect, 

 aldaar. 
, door  het gemeentebest.: de levering van hoogstens 

700 stère gehorde grint , in '84, franco op den wal. 
 hij  den ingenieur  der  Stieltjes-kanaalmaatschappij: de leve-

rin g van 50.000 eiken tiiinlatte n en 5000 dennen, minstens 6 . lang 
en 15 . omtrek op 1 hoven den stam. franco Nieuw-Amsterdain. 

 te l l ' / , uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van liet prov. best: lo. het driejari g onderhond van 
de n te Asperen, prov. Ziiidhollaud . . bij  den hoofdingenieur 
in het 10e district cn den ing. in het noordelijk arrondissement van het 
10e district , beiden te 's-llage cn den opzichter a Fontijn , te Gorichem. 
Aanw. 26 Nov. g ƒ 4850 per jaar  j  2o. het éénjarig onderhoud van 
het Zederikkanaal met by behoorende werken en het l 
aan den Arkclschcn dam, prov. Ziiidhollund . lui . bij  den hoofdingenieur 
in het 10e district en den ingenieur  iu het noordelijk arrondissement 
van het 10e district , beiden te 's-llage, eu den opzichter a Fnntijn , 
te Gorichem. Aanw. 26 Nov. g f 37,000. 

' s  te ll-/ j  uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het bouwen van eene kweekkas in 
den s Botanicus te . . bij  den e voor 
de onderwijsgebouwen, te 's-llage en bij  den opzichter  der  universiteits-
gebouwen  de Boer , te . Aanw. 26 Nov.. te 10 uren. 

g / 8000. 
 te 12 uren, aan het bureau der  gemeentewerken: de 

levering van 10, 15, 25, 30 en 45 . aarden huizen en hulpstukken, 
ten dienste van de riolecring der  gemeente, ter  gezamenlijke nuttige 
lengte van ruim 5300 . 

, tc 2 uren. door  liet ministerie van waterst. enz.., aan het 
gebouw van het prov. best: lo. het maken van eenige brug-cuandere 
werken tot verruimin g van de , nabij  de Galgenkainp, te 

. g ƒ 12,050); 2o. het verbeteren van de Boschkampsbrug 
in den g van l naar  Assen. g f 2622). . by 
den ingenieur  Joiles, te Assen. Aanw. 28 Nov., te 1 uur. 

 te 11 uren, door  de directie der  marine: de werk-
zaamheden voor  de verbouwing van de marincbakkerij , het bouwen van 
een daaraan verbonden woonhuis en een regen» aterbak. . op het 
bureau van den hoofdingenieur  der  marine, aldaar. Aanw. 3 en 4 , 
te 10 uren, 

' s  te 11 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baardwijkschcn overlaat met de s ui de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk , behoorende tot de werken van de , met het onderhoud 
dier  werken van 1 Jan.—81 . '84, benevens het zoonoodig leggen in 
'84 der  zomersluiting in genoemden overlaat. Aanw. 28 Nov. g 
ƒ 3130; 2o. de levering van ballaststeei: voor  de n op 
de , in 2 perceelen. Aanw. 28 Nov.; 8o. het inaken van een ge-
bouw voor  shuspersoncel in de nabijheid van de schutsluis aan het 
benedeneind van , ten dienste der  grondberging op de -
vlakte, voor  de verbetering van den waterweg langs m naar 
zee. . bij  den hoofdingenieur  Van , , bij  den ingenieur 

, te m eu bij  den tijdelij k adjunct-ingenieur  Francois, 
te . Aanw. 28 Nov. en' 1 , te 12 uren. g 
ƒ 9700 ; 4o. liet maken van werken tot norinaliseering en verdediging 
van den linkeroever  der e , tusschen de kiloineterraaien 124 
en 130, onder  de gemeente , prov. Zuidholland. . bij  deu 
hoofdingenieur  Van , te e en bij  den ingenieur e Bruyn 
en den opzichter , beiden te t Aanw. 23 Nov. 

g / 34,700. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het driejari g onderhoud der -
zeewerken op Wieringen. lui . bij  den hoofdingenieur, te m en 
bij  deu ingenieur , te . Aanw. 29 Nov. g 
ƒ 7500 per  jaar; 2o. liet driejari g onderhoud der  Pettemer  zeewering, 
behoorende tot de n in Noordholland. . bij  den hoofd-
ingenieur, te m en bij  den ingenieur  Welcker, tc Alkmaar . Aanw. 
29 Nov. g ƒ 14,000 per  jaar 

' s  te 10'/, uren, door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan liet gebouw van het prov. best: het maken van 2 wisselplaatsen, 
benevens de uitvoering van eenig grondwerk, in de Ziiidwillemsvaart , 
prov. Noordbrahant ln). bij  den hoofdingenieur  in het 6e district , den 
arrondissementsingenieur , den opzichter , allen te 
's-Bosch, cn bij  den opzichter  Pommée, te Aarlerikstel . Aanw. 1 . 

g / 7100. 
 te 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. van Staatsspoor-

wegen, aan het centraalbureau: de levering, gedurende '84, van papier, 
enveloppen, bindtouw en verdere bureaubehoeften. 

 te 2 uren, door  den burgemeester: het leveren en leggen 
van cementen riolen door  den Noordelijken Parallelweg, onder  het 
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spoorwegterrein, en verder  tot in den bosmanden duiker  bij  den . 
Aanw. 30 Nov.. te 10 uren, aan het bureau Publieke Werken. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: het uitvoeren 
van vernieuwingen en herstellingen aan- en het onderhouden gedurende 
1884, '85 en 86, van: de rechtsgebouwen te Groningen, , 

, Assen, Zwolle, Almeloo en ; de gevangenissen te 
Appingedam, Winschoten, , Sneek. , Assen, Zwolle, 
Almeloo en . . hij  den architect-ingenieur  voor  de gevange 
nissen en rechtsgebouwen W. C , te 's-llage en bij  de 
betrokken opzichters. Aanw. 30 Nov. en 1 . 

. te 1 nur. door het ministerie van koloniën, iu het 
zoogenaamd Westindisch Slachthuis: het onderhouden van- en het 
aanbrengen van eenige verbeteringen, benevens het doen van eenige 
herstellingen, aan genoemd koloniaal etablissement, ged. '84, '85 en'86. 

. bij  den hoofdopzichter  der  l.amlsgehouwen G. . Wijlldel s de Jongh, 
te Amsterdam. Aanw. 3 , te 10 ut g ƒ 9350. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.) het leveren van brandstollen, 
henoodigd voor do stoomwerktuigen te 's-llage en tc Sclievetiingcn, 
gedurende '84. 

 te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van bet prov. best..: het houwen van eene steenen schutsluis 
op de llrentsche lloofdvaart ter  vervanging van de bestaande llaar-
schutsluis, gemeente . en daarmede in-verband-staande wer-
ken, lui . bij  den ingenieur  Jolles, te Assen. Aanw. 4 , te 11 uren. 

g /'  «7.000. 

 te 11 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den zuidelijken oever van de 
Swetsplaat. langs den rechteroever  der , tusschen de 
kilometerraaien 100 en 101, onder de gemeente . prov. 
ZnidhoUand . hij  deu ingenieur  Van . tc 's-llage. bij  den 
ingenieur e Bruijii , te t eu bij  den opzichter e , te 
Gorichem. Aanw. 6 . g ƒ 8100. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van stationsgebouwen, wer-
ken van bewaking en verdere werken voor  den spoorweg Groningen— 

. . bij  den hoofdingenieur  hij  de Staatsspoorwegen, te Zwolle. 
Aanw. 3 en 5 . te 10 uren, aanvangende te Groningen. g 
ƒ 650000; to. de levering van bureaubehoeften voor  de onderscheidene 
bureau's der  Staatssjioorwegen, ged. '84. 

 te 1 uur, door  liet ministerie van waterst. enz.: de 
levering van papier, schrijf - en bureaubehoeften voor  den dienst van 
het , van 1 Jan. '84-31 c '85. 

 te 11 uren, door  den directeur der  registratie en 
domeinen, in liet Oostindisch : het maken van een dam door  het 
Slaak, ter  lengte van 2770 , met daaraan verhouden werken, tusschen 
het eiland St.-Fili|>sland en den Noordbrabantschen wal, uit te voeren 
in '84. . bij  den hoofdopziener  der  domeinen, J. J. , te -
delburg. Aanw. 4 , te  uren, te vergaderen op den zeedijk van 
den ïlenriettepolder. gem. St.-Filipsland. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van 2 
brugschejien. 

 te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud van de e 
Vaart in de prov. Utrecht, ged. '84. . hij  den hoofdingenieur u 
Cellier , te , den ingenieur  Bleekmann, te Utrecht en 
den opzichter  Van der , te Vreeswijk. Aanw. 8 c g 
ƒ 2990. 

 te 12 uren, door  directeuren der  Stieltjes-kanaalmaat-
schappij, bij  E. Bekkering: het maken van: Bestek no. 5,  duikers, 
Bestek no. 6, 2 sluiswachtorswoningen, Bestek no. 7, 2 brugwachters-
woningen. . hij  den ingenieur  der , te . Aanw. 
15 en 17 , telkens te beginnen te . te 9 uren. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ter» 
dienste derStaatss|>oorwegen: het maken van stationsgebouwen, werken 
tot beveiliging en afdeeling en van eenige verdere werken, voor  het 
gedeelte m van den sooorweg . . 
bij  den eerstaanwezend-ingenieur, te Gorichem en den sectieingenieur, 
te . Aanw. 11 en 12 , te 10 uren, aanvangende op het 
station . g ƒ 283,000. 

 (Zeeland), te  uren, door  burg. en weth.: lo. het onder-
profiel-brengen van de krui n van den k en het daarover  aan-
leggen van eene grintbaan. met daarmee in*verband-staande werken; 
2o. het leveren van 390 * grove en 714 s gewone grint . . bij 
den gemeentesecretaris. Aanw. 14 . te 101/, uren, te beginnen aan de 
haven te Burgsluis. 

 te 2 uren. door  burg. en weth.: het door  bestrating 
met keien verbeteren van den bestaandeu grintweg van de kom der 
gemeente Sas-vati-Gent naar de gemeente Assenede (gehucht t 
Staakje".) Aanw. 13 en 20 , te 9 uren. 

 te 10 uren. door het ministerie van waterst. enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot 
afvoer  van water, voortkomende uit de doorkwelling van de dijken van 
het kanaal door  Walcheren, in 2 perceelen. Aanw. 13 en 15 . g 
resp.: ƒ 3200 en ƒ 4400. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjari g onderhoud van-en het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan de e wegen in 
Gelderland, iu 19 perceelen. . hij  den hoofdingenieur te Arnhem, 
voor  het geheel; voor  de perceelen in het noordelijk arrondissement bh 
den ingenieur  Van , te Zutfen en voor  de perceelen in het zuidelijk 
arrondissement hij  den ingenieur  Van den Santheuvcl, te Arnhem. 

7300, perc. 2 / 11,450, perc. 3, / 10,950, perc. 4 
'26, perc. 6 f 5100, perc. 7 ƒ 7140, perc. 8 ƒ 7445, 

aerc. 9 / 23,550, perc 10 / 22,275, perc. 11 ƒ 8950, perc 12 ƒ 2830, 
)crc 13 J 8860, perc. 14 J 8810, perc. 16 f 4625, perc. 18/6610, pere. 
17 ƒ 10,245, perc. 18 ƒ 2870, perc. 19 ƒ 2265. 
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 15 Nov.: het maken eener 
winkelpui, gevel beportlanden enz., alles aan en 
in de behuizing staande en gelegen Westzijde 
in de Nieuwe-Ebbingestraat, hoek Groote-Spil-
slnizen, te Groningen, onder  beheer  van de 
archictee.tcn . & . iloekzema; ingek. 7 bilj. , 
in  perceelen, als: 
perc. 1, B. Wagenaar, Groningen, ƒ 2988 

» 2, dezelfde, idem » 3103 
n 1, . Jansen, idem » 2534 
» 2, dezelfde, idem  2634 
» 1, J. G. Fikker , idem » 2400 
» 2, dezelfde, idem » 2530 
» 1, E. Bcrkenbosch, idem  2394 

 dezelfde, idem  2509 
> 1, 11. J. , idem  2249 
 2, dezelfde, idem  2379 
 1. E. Peters, idem » 2097 
» 2, dezelfde, idem » 2185 
» 1, T. Y. Jelsma, idem  1867 
» 2, dezelfde, idem » 1992 

gegund. 
 16 Nov.: het maken van eenige 

veranderingen aan de openbare lagere school, 
met vernieuwing der  schoolmeubelen, onder 
beheer  van den architect .1. ('. van der , te 

: ingek. 7 bilj. , als: 
Van , ƒ 1949 
J. , » 1875 
J. P. Akkerman, » 1700 
P. J. v. , » 1700 
W. , » 1629 
W. P. v. Page,  1510 
P. . v. ,  1390 

t werk is gegund aan het laagste geldige 
biljet van W. P. van Pagé. 

 16 Nov.: de verbetering en het 
onderhoud, ged. '84, van de havenwerken te 
Breskens; ingek. 4 bilj. , als: 
A. , te Groede, ƒ 6193 

 Bolier . » Bath, » 6050 
P. , » Breskens, » 5958 
. r. e , » idem » 5748 

 16 Nov.: het verbouwen van een 
winkelhuis, ca. voor  den heer  A. C. Noordhoek 

, onder  beheer  van den architect . de 
Graaf; ingekomen 12 bilj. , als: 
J. . Tiel, te , / 2975 
W. Fransen, » idem » 2900 
J. S. v. d. Werf, » idem » 2870 
B. v. d. Bos, » idem » 2800 
F. , » idem » 2500 
G. ,  idem > 2360 

. v. k , » idem » 2280 
B. Snel, > idem » 2270 
J. Gerrits, » idem » 2250 
G. J. . » idem  2249 

, » idem » 2186 
C. Visscher. » idem  2039 

Begrooting / 2200 
 17 Nov.: het boewen van 2 heeren-

huizen op een perceel grond Zuidzijd e van den 
Noordbinnensingel, te Breda, onder  beheer  van 
den architect A. Verlegh; ingek. 9 bilj. , als: 

Th . , ƒ 17,660 
J. , » 16.593 

. . cn J. Simons, » 16,544 
J. Voogt, » 16.245 
W. v. Üosterhout, » 15,517 
G. Veldkamp, » 14,930 
F. C. Schrauwen,  14,770 
Gebr. , » 14,669 
C. de , » 14,621 

 17 Nov.: het maken van be-
waarplaatsen voor  krankzinnigen, benevens een 
lokaal voor  chirurgische operation, in het gast-
huis, aldaar; ingekomen 8 bilj. , als: 

. de Pachter, te Vlissingen, / 1598 
P. C. Schenkel, » idem » 1557 
J. F. , » idem » 1530 
P. . » idem » 1498 
J. . » idem » 1485.50 

. v. Beers, » idem » 1445 
. Bekker. » idem » 1440 
. Wijsbek, . idem » 1439 

 18 Nov.: het vernieuwen der 
kap op het doktershuis te Schalkwijk, onder 
beneer  van den architect E. G. Wentink; ingek. 
9 bilj. . als: 
G. , te Utrecht, ƒ 2343 
W. v. , » Bodegrave, » 1995 
G. Beemer, » Werkhoven, » 1898 
J. Schouten, » Vianen, » 1889 

. , » , » 1880 
A. , » Utrecht, » 1749 
J. v. , Schalkwijk, 1620 

te Tul-en-'tWaal , / 1570 
» Schalkwijk, » 1475 

W. .1. . 
J. v. d. Ven, 
gegund. 

 19 Nov.: Bestek no. 50, het 
dempen van den N.-Z. Voorburgwal, de -
laarsgracht en haar  verlengde, en van een deel 
van net Spui; ingek 12 bilj. , als: 
J. P. Cornelissen, te Amsterdam, ƒ 118,139 
A. , » idem  105,900 
C. J. , » Sliedrecht, » 104,900 
W. Ambagtsheer, » Amsterdam, » 102,700 
C. Bos Az., » , » 95.800 
G. . v. , » Amsterdam, » 88,600 
E. v. Brummelen, » Nieuweramstel,» 87,500 
Q v. Boven, » Amsterdam, » 81,900 
J. v. , » idem » 79.400 

, » idem » 77,876 
. Zuiderhoek, » idem » 77,500 

W. Goedkoop , » idem » 76,900 
gegund. 

 19 Nov.: het afbreken van het 
bestaande- en het opbouwen van een nieuw 
pand aan de , voor  F. A. , 
onder  beheer  van de architecten , C. C. Giltay ; 

& k Cramer; ingek. 11 bilj. , als: 
A Piena, / 11,100 
W. G. C. , » 10,890 
Wed. G. Camesi &  Co., » 10,644 
J. , » 10,420 
J. , » 10,400 
A. , » 10,800 

. Zaaijer, » 9,598 
r  & r  Fortuijn , » 9,385 

. Breur, » 9,164 
li . s &  Zn.,  8,938 
VV. . , » 8,900 

 19 Nov.: het verboogen cn ver-
zwaren van den Zwallingdij k over  eene lengte 
van p. m. 6530 , in 7 perceelen en in massa; 
ingek. 6 hilj. , als: 
G. . te . ƒ 9515 
W. . Nijenes. » Arnhem,  8454 

. J. v. ii! , » Wil p gem. Voorst, » 7270 
C. Wijers, » Zevenaar, » 7100 
E. Peters, » idem » 6724 

. , » Geertruidenberg. » 6585 
gegund. 

 20 Nov.: het bouwen van een hoeren-
huis aan den , te Steeg, onder 
beheer  van den architect . , te ; 
ingekomen 13 bilj. , als: 
E. J. N. Steentjes, te Velp, ƒ 11.345 
B. Slotboom, i . » 10,698 
A. Jas, » Arnhem, » 10,888 
B. J. , » , » 10,323.45 
J. Steinvoort, » , » 10,249 

. . Berendsen. » » 10,100 
. Enklaar, » . » 9,995 

. » » 9,960 
, » , » 9,945 

. Enklaar, » , » 9,938 
. Stolteaberg, » idem  9,888 

E. . v. , » Velp, » 9,866 
. A. Welsing, » Brammen, .. 9,686 

, 20 Nov.: de levering aan de artillerie -
stapel- en constructiemagazijncri van: 

le jierc, 10 stuks geweermakers-bankschroe-
ven: minste inschr. was G. J. , te 

, a ƒ 43.99 per  stuk. 
2e perc, 6000 . saai-kadoes, gekeperde, witte, 

a ƒ 0.61 per ; 500 . dito blauwe, ii ƒ 0.74 
per ; minste inschr. waren W. n ft  Zn., 
te . 

3e perc, 3 stuks bokreepen tot kustbokken a 
ƒ 31.16 tier  stuk; 5 stuks dito tot veld- en 
vestingbokken a ƒ 15.33 per  stuk; 3 stuks dito 
tot koppelreepen tot schranken a ƒ 26.60; minste 
inschr. was van der , te . 

4e perc, 250 stuks grasmessen met scheeden; 
minste inschr. was G. J. , te , 
ii ƒ 1.09 per  stuk. 

5c |ierc. 3000 liter  olie, uiachiue-whelmore en 
graddok: minste inschr. was Fol Jr., te -
dam, a /' 0.34 p. . 

6e perc, 2500 . touw, d. 0.080 . a ƒ 0.22«' 
per ; 4000 . dito 0.060 . ƒ 13» per ; 
450 . dito 0.035 . a ƒ 0.04»; minste inschr. 
was W. J. de Voogd, te . 

7e perc, 170,000 . messingplaat, d. 0.0023 
. it t 74.46 per  100 ; . dito0.0015 . 

ii ƒ 89 per  100 G ; minste inschr. waren Van 
den Berg &  Co., tc Amsterdam. 

8e perc, 200 . rond messing-staaf, d. 0.023 
; 700 . dito 0.015 . a ƒ69 .50 per  100 

; minste inschr. waren . J. Enthoven & 
Co., te 's-llage. 

, 20 Nov.: het verbouwen van 
het schoollokaal in de kom der gemeente; 
minste inschr. was W. F. van der  Wal, te 
Bergambacht, voor ƒ 4907; gegund. 

 :'  Nov.: het verrichten van her-

stellingen aan de draaibrug te ; 
ingek. 5 bilj. , als: 
G. . Wieberdink, te Oosterwolde, ƒ 211 
O. , » , » 187 
J. , » Oosterwolde, » 185 
O. , » , » 176 
S. P. , » idem » 174 
gegund. 

 20 Nov.: het leveren en plaatsen 
van 320 . hardsteenen trottoirbanden; ingek. 
6 bilj. . als: 

. Goosscns, te Venloo, ƒ 889.60 
J. , » idem » 875 

. v. Gasselt. » idem » 814.90 
P. Thoonsen, » . » 793.60 
F. v. Wylick , » , » 793 
J. v. , » Venloo, » 755 

 20 Nov.: het bouwen van eene 
nieuwe school voor  144 leerlingen met onder-
wijzerswoning, levering van schoolameublement 
enz., benevens levering der  materialen, onder 
beheer  van den architect J. . , te 
Goes; ingek. 8 bilj. , als: 
C. v. d. Broeke, te Aksel, ƒ 17,500 

n en Wisse, » Zaamslag., » 15.700 
G. .1. , » Neuzen, » 16,600 
C. . » St.-Jansteen,» 15,180 

. Walraven, » Neuzen, » 14,989 
C. Fraassen, » , » 14,698.25 
W. Staal, » , » 14,630 

, » Willemstad, » 14,100 
 21 Nov.: het verrichten van eenige 

werken tot normaliseering van de Waal, onder 
Eist, Bemmel, Ubbergen en Nijmegen; ingek. 
10 bilj. , als: 
P. . de Bekker, te Empel, ƒ 99,360 
C. v. d. Plas, » , » 98,369 
F. E. Terwindt . » Pannerden, » 98.000 
A. G. , »  » 94.444 
A. . v. Wijngaarden}!Jz.,» Sliedrecht. » «4.380 
G. Straatman, » , » 93.600 

. v. Anrooy Jz., > Nieuwaal, » 93.500 
W. P. de Vries, » . « 93.100 
J. . v. . » , » 92.629 

. A. v. , » Sliedrecht, » 92,500 
 22 Nov.: het driejari g onderhoud 

van den provincialen weg van Arnhem naar 
Apeldoorn, van 1 Jan. '84—31 . '87; minste 
inschr. was G. . van der , te Arnhem, 
voor  ƒ9140. 

 22 Nov.: het slechten van de St-
Janspoort met het daarbij  gelegen wachthuis, 
de woning daarboven en van een gedeelte 
vestingwal ten noorden en zuiden van gemelde 
poort, het wegbreken der  brug over  de hoofd-
gracht, benevens het maken van een keer- of 
steunmuur en andere daarmede in-verbar.d-
staande werken; ingekomen 10 bilj. , als: 

. v. , te 's-Bosch, ƒ 3166 
Th. , » idem » 2580 

. de w &  Co.. » idem » 2200 
A. de Waerd. » Nieuwenhoorn, » 2178 
G. de . » 's-Bosch, » 2115 
A. v. Balsvoort. » Nuland, » 1947 

. J. Versteeg. » Oosterbeek, » 1883 
P. , » 's-Bosch,  1670 

. den Otter. » n , » 1505 

. v. . » Empel, » 1398 
 22 Nov.: het herstellen of ver-

nieuwen van eenige provinciale-waterstaatswer-
ken in Zeeland, met hun onderhoud ged. 3 jaren, 
in te gaan 1 Jan. '84, in 17 perceelen, als: 

le perc, de straatweg van Zieriksee naar 
Zijp e eu de steiger  aldaar: ingek. 4 bilj. , als: 

. v. , te Bruinisse, f 6300 
J de e Jz.. » idem » 6300 
J. v. Strien . » Zieriksee, » 6100 
C. Bolier  Cẑ  » Bruinisse. » 5887 

. C. v. d. Ende, » Zieriksee, » 5880 
2c perc, idem: ingek. 2 hilj. , als: 
 Elenbaas. te Bruinisse. ƒ 750 

C. , » idem » 590 
3e perc, de steiger  enz. bij  Stavenisse; ingek. 

4 bilj. . als: 
G. . te Scherjionisse, ƒ 515 
J. de e Jr., » Stavenisse, » 497 
J. Elenbaas, *  Bruinisse, » 495 
P. , » Stavenisse, » 480 

Voor  het le en 2e perc. gecombineerd was 
één biljet ingekomen van C. Bolier  Cz., te 
Bruinisse'. voor / 6469. 

Voor  het le. 2e en 3e perc. te zamen waren 
4 bilj . ingeleverd, van. 

. Franken, te Zieriksee, ƒ 7849 
J. Elenbaas, » Bruinisse, » 7500 

. C. v. d. Ende, » Zieriksee, » 7«>97 
A. v. Popering, » Bruinisse, » 7068 

4 perc, de grintweg door  Wolfertsdij k en de 
steiger  aldaar; 1 bilj . ingek. van . Bolier  Cz., 
tc . voor f 2643. 

5e perc, idem; geen biljet ingeleverd. 
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6e pere., de straatweg van Goes naar  's-Gra-
venpolder; ingekomen 2 bilj. , als: 

. Bolier  Cz, te , ƒ 2298 
G. Bolier, » Scherpenisse, » 2260 

7e pere., de steiger  enz. te , en 
8e » de veerdam, steiger  enz. te -

veer; geen biljetten ingeleverd. 
Voor  de pere. 4—8, te zamen, 8 biljetten in-

Seleverd, van: 
, , te Nieuwdorp, j 8700 

J. g Cz., » Wemeldinge, » 7400 
C. de Wilde Az., » , » 6570 

9e pere, de veerdam met heuvel, wachthuisje 
en loopbrug te ; ingek. 2 bilj. , als: 
C. Bolier  Cz., te Bruinisse, f 800 
J. Elcnbaas, » idem » 700 

10e pere, de steiger, veerdam enz. te -
gene; 1 biljet ingek. van J. Elenbaas, te Bruinisse, 
voor  ƒ 800. 

Voor  de perceelen 9 en 10 te zamen waren 4 
bilj. , ingek., van: 
J. Elenbaas, tc Bruinisse, ƒ 1540 
P. Verburg, » , » 1535 
P. v. d. Berge, » idem » 1460 

. . v. d. , » , i> 1460 
11e pere, de straatweg wederzijds Sluis, geen 

biljetten. 
12e pere. de straatweg van den grooten weg 

bij  Breskens naar  Groede en die van Groede 
naar  Nieuwvliet; 

13e pere, de straatweg van Schoondijke naar 
, en 

14e pere., de straatweg van Oostburg naar 
Zuidzande, geen biljetten ingekomen. 

Voor  de pere. 11 tot 14 te zamen waren 3 
bilj . ingek., van: 
A. , te Groede, ƒ 11,998 
A. n Pz., » Nieuwvliet,  11,987 
P. , i> Breskens,  11,356 

15e pere., de straat- en grintweg van Neuzen 
naar  Aksel; ingek. 2 bilj. , als: 

. Walraven, te Neuzen, ƒ 4600 
C. v. d. , » idem » 4588 

16e pere., de straat- en grintweg van t 
naar  Walzoorden; ingekomen 3 bilj. , als: 

. Walraven, te Neuzen, / 10,500 
C. v. d. , » idem » 7,679 
J. F. Andriesson, » , » 7,070 

17e pere, de steigerdam met steiger  enz., te 
Walzoorden; ingek. 2 bilj. , als: 

. Walraven, te Neuzen, ƒ 1300 
J. F Andriessen, » , » 976 

Voor de pere. 15, 16 en 17 te zamen waren 
6 bilj . ingek., van: 

. Walraven, 
. . de Putter, 

A. Vermorcken, 
A. Tholcns, 
C. v. d. , 

te Neuzen, 
i idem 
» , 
> Neuzen, 
» idem 

ƒ 16,200 
» 14,400 
» 14,300 
» 14,100 
» 13,388 
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g van den libel.

2°. l g van het omdraaiing**  vlak. 

 Parallel-stelling van de optische aa niet den 

libel .
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 en 
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, stevige, ineengedrongen 

vorm,  u's laatste constructie, 

afneembaren terrestrischen ky'ker  (objectief 34 m/m. 

diameter) met vierkanten tot omlegging op support, 

boussole en uitgeslepen verdeelden libel, beweging 

op horizontaal vlak, met 3 stelschroeven, klem met 

micrometersehroef voor  de fijne instelling, geschikt 

voor slagen van 200  met inbegrip van het 

kistje en den drievoet. Fig. 1 

, stevige, ineengedrongen 

vorm,  en  u's nieuwste constructie, 

afneembaren astronomischen kyker  (objectief 34 m/m. 

diameter) met vierkanten tot omlegging op support, 

uitgeslepen verdeelden libel, beweging op horizontaal 

vlak, met 3 stelschroeven, klem met micrometer-

schroef voor  de fijne instelling, geschikt voor slagen 

van 160  met inbegrip van het kistje en den 

drievoet. Fig.

,  constructie, af-

neembaren terrestrischen kijker  (objectief 34 m/m-

diameter), met vierkanten tot omlegging'op support, 

boussole en uitgeslepen verdeelden libel, beweging 

om verticale as in beker  met 4 stelschroeven, klem 

met micrometersehroef voor  de fijne instelling, ge-

tchikt voor slagen ra» 200  met inbegrip van 

het kistje en den drievoet. Fig. 3 

t op l in iaa l ,

verbeterde constructie, vaste astronomischen kijker 

(objectief 29 m/m. diameter), met uitgeslepen, ver-

deelden libel, beweging om verticale as , in beker, 

met 4 stelschroeven, geschikt voor Hagen van 100

met inbegrip van het kistje en den drievoet. Fig. 4. 

ƒ180 

145 

165 

90 

Theodolieth, horizontaal cirkel 18 . diameter, verdeeling op zilver, lezende 1', uitgeslepen en verdeelden libel, 

astronomische kijker , micrometersehroef, 3 stelschroeven in koperen drievoetje, in kistje, met statief 

, horizontaal cirkel 18 , verdeeling op zilver, leest met den nonius 1'. geschikt, 

behalve voor  watepassing, ook voor  horizontale en vertikale hoekmeting, astronomische ky'ker , uitgeslepen en ver-

deelden libel, micrometersehroef, 3 stelschroeven in koperen drievoetje, in kistje, met statief. 

Waterpas-, tevens l lorlzonfaal , cirkel 15 . diameter, astronomische kijker , 

uitgeslepen en verdeelden libel, micrometersehroef, 3 stelschroeven, in koperen drievoetje, in kistje, met statief . 

Zakwatcrpas-lnstrument, systeem , astronomische ky'ker ,  16 , objectief 20 , uitgeslepen 

verdeelden libel, met koperen stuk, om op een statief te plaatsen, in étui 

Waterpas op l met vizieren, lang 30 , met kniebeweging, in kistje 

n Fleschjes-Waterpas , uit elkaar  neembaar, met kniebeweging, solide constructie, in kistje, met drievoet. 

B l i k ke n dl l o d i to , met koperen bus en monteering 

Ast ro lab ium , met astronomische kyker, libel, boussole en kniebeweging, verdeelden cirkel 25 . diameter, 

dubbele nonius, leest 1', in kistje, met statief 

o met vizieren, verdeelde cirkel 20 . diameter, dubbele nonius, kniebeweging, in kistje, met statief. . . . 

o , verdeelde cirkel 15 . diameter, verder  als N" . 9 

Beide laatste met rond waterpas

, cirkel 14J . diameter, in mahoniehouten schuifdoos, aslronomische ky'ker , libel eu 

kniebeweging, in kistje, met statief 

o , cirkel \i\ , in mahoniehouten schuifdoos, met vizierkoker  en kniebeweging, in kistje, met statief . 

, met kijkertje , zonneglazen en loupe 

o , zonder  kyker, met vizieropening 

Boussole Bu rn l c r , horizontale - en , met vizier  en kniebeweging, in mahoniehouten étui. . . 

Smalkalder  Pr lsma-Boussole, verzilverde cirkel 7 . diameter, met naald loopende op saphir, arrêteering, 

volgens de nieuwste verbetering, met bus, om op een statief te plaatsec, in bekleede étui 

Smalkalder  l le l l lngmetcr , verzilverde graadboog, arrêteering volgens de nieuwste verbetering, in bekleede étui. 

, A n e r o ï d e - B a r o m e t e r, 12 . diameter, met thermometer, in étui met draagriem .

ƒ180 

200 

150 

75 
30 
81 
15 

100 
56 
42 
5 

54 
42 

105 
88 
40 

45 
45 
48 

40 

e , met verdeeling, nonius en fijne instelling, in étui: 

 85 millimeter  hoog,  67 millimeter  diameter 

 93 „  ,i 

 102 , „  89 „  „ 

Achtkant e É q u e r r c s, zonder  verdeeling, in étui: 

dz 60 millimeter  hoog,  49 millimeter  diameter 

 67 a n  55 » n 

 76 „  ,  «0 „

=fc 85 „  „  64 a

Zonder 
Boussole. 

ƒ 18 
20 
22 

70 
65 

t 
Boussole. 

ƒ 28 
25 
27 

65 
85 
50 

Zonder 
Centrum. 

80 
85 
90 

t 
Centrum. 

85 
90 
45 

Bonten e voetjes voor  Équerres, enz 

Stokken met n punt voor  idem 

Bordjes-Baken uit één stuk, lang , met verdeeling en schuiver 

o , uitschuivende, lang , met 2 nonius en koperen Bchuiver 

Eenvoudige dit o d i to , lang 3 , met verdeeling in i centimeters 

Zeirafl.er.eade, in tweeën e B a k e n, lang 3 , in i centimeters, met libel 

Zelfaflezende, in drieën e Baken, lang 3 , in -J centimeters 

Zclfaflezende, in tweeën e B a k e n, lang 4 , met verdeeling van 2 tot 2 of van 1 tot 1 

centimeter 
e Zellaflexendc Waterpasbaken, lang 8 , met roode en zwarte verdeeling, in } centimeters. . 

 lang 2 , wit en rood, met yzeren punt 

9 
19 
19 

23 
14 
2 

50 

50 
80 
80 

http://Zeirafl.er.eade


Fig. 8. 

Sch ie t loden ) met afschroefbaren stalen punt en vierkant plaatje: 

86 30 25 20 . 

/ 4.30  ]xZ 2̂ 75 

t kettingen, gegalvaniseerd-ijzeren, lang 20 , stevige ! 

draad S». 7 schakels lang 50 . met 11 pennen f 16 

, gewoon-ijzeren, lang 20 , verder  als voren . | 15 

, gegalvaniseerd-ijzeren, lang 10 , verder  als voren . : 12 50 

, gewoon ijzeren, „  10 , „  „  „  , 2 

, koperen, in étui: 

9 1 1  1 6 19 22 24 27 30 33 36 38 . 

ƒ 2.10 2.30 2.70 3 30 3.80 4.35 5.90 6.45 7.15 7.90 10.50 11.25 

Trasnaalden in koperen stel ƒ 6 76 

m volgens  in koperen stel met uitslaand drievoetje, 

verdeelden stang met losse gewichten, in étui 26 

n (Fig. 5) met metaaldraad doorweven linnen band, 15 millim . 

breed, aan beide zijden verdeeld, beste kwaliteit : 

in week lederen e'tui: van 5 10 20 25 50 r 

 4.20 5.60 8.10 9.60 19.50 

in stevig hard lederen étui: van 5 10 20 25 50 r 

ƒ 6.60 7.— 9.70 11.20 21.60 

Smaller  band dan 15 m/m. is, wegens de meerdere rekbaarheid, af te keuren. 

««a len , (Fig. 6) breed 15 , verdeeld van 2 tot 2 

, met teekens bij  iederen 2 , 

van 10 20 , met krui s 

ƒ 10.90 18.60 

van 10 20 r  met opwindtoestel 

ƒ 15.20 23.85 

Een stel (10 stuks) ijzeren meetpennen voor  idem 

Ve ld - en , groote, (Jumelles) met 12 glazen, 

objectief  6 . middellijn , in sterke lederen étui met 

draagband. (Fig. 7.) 

, , kleine, (Jumelles) met 6 glazen, objectief 3 . 

middellijn , in sterke lederen étui met draagband. (Fig. 7) 

e Wijzer-Barometers, (Fig. 8) voor  Vestibules, 

enz. en op reis te gebruiken. 

Van 13 . diameter, dichte wijzerplaat , 
m 13 open 

 13 „ i dichte 

// 17 , n 

 17 , open 

// 17 , n dichte 

 21 „ n open 

Gesorteerde collectie van | 

toetten, groepen enz., om 

met thermometer  . 

met 2 thermometers 

» 2

/ 0 

40 

20 

24 

28 

82 

80 

82 

86 

46 

60 

étagère-ornement te bezigen. 

A n e r o ï d e - B a r o m e t e r, hoogtemeter, 12 C . diameter, 

speciaal daartoe ingericht met vergelijking-thermometer, in étui 

met draagriem (Zie Tijdsohrif t van het k t van 

, 1871/1872, 4e Afl. , blz. 8Ï8.) . . . . 
/ *8 

Fig 9. 

tot 50 

Briefwegers (Fig. 9) met kwadrant verdeeling, 

100 250 1000 100 (élég. en groot mod.) gram 

Fig. 10. 

7 ƒ 6.60 10.20 15.— 28.— 22.20. 

Postpakketwegers voor  5 m . . . 

m « 1 0 l aangenomen door 

de Nederl. Postadministratie (Fig. 10) 

Fie. 1 1. Boven wegers voor  huishoudelijk gebruik. (Fig. 11) 

1 3 5 10 15 20 25 30 40 50 . 

ƒ 12.50 13.50 16 — 19.- 23.75 28.- 36 50 46.50 52.— 62.— 

Tcekengcrccdschap l e Si walt in met leder  bekleedc Pnsserdoozen. 

Geel r  platte kop ƒ 4.50 
id. id. ronde id. 5.50 

Nieuw Zilver  platte kop 5.— 
id. id. ronde id. 6.— 

Geel r 
Nieuw Zilver 

Geel r  platte kop ƒ 17.50 
id. id. ronde id. 20.70 

Nieuw Zilver  platte kop 19.50 
id. id. ronde id. 28.— 

N 

S 

e , , , , n enz,, n 
in den n zin. 
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, te 11 uren, door t ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo bot driejari g onderhoud van 
de i nge werken te Asperen, prov. Zuidholland. . bij  den hoofdingenieur 
in het 10e districten den ing. in het noordelijk arrondisserneiit van het 
10e district , beiden te e en den opzichter a r'ontijn . te Gorichem. 

g ƒ 4850 per  jaar: 2o. het eenjarig onderhoud van het Zederik-
kanaal met bijbehooiende werken en het l aan deu 
Arkelschen dam, prov. Zuidholland. . bij  den hoofdingenieur  in het 
10e district en den ingenieur  iu het noordelijk arrondissement van het 
10e district , beiden te , en deu opzichter a . te 
Gorichem. g ƒ ,000. 

 te U l /u ren , door  het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van liet prov. best.: het houwen van eene kweekkas in 
den s Botanicus te . . bij  den o voor 
de onderwijsgebouwen, te 's-llage en hij  den opzichter  dei' universiteits-
gebouwen . de r , te . g f 8000. 

, te 12 uren, aan liet bureau der  gemeentewerken: de 
levering van 10. 15, 25, 30 en 45 . aarden buizen eu hulpstukken, 
ten dienste van de rioleering der  gemeente, ter  gezamenlijke nuttige 
lengte van ruim 5300 . 

 'savonds 7 uren, bij  Wed. Bronkhorst: de afgraving en 
ophooging van 3 terreinen te Beek, overeenkomstig bestek en teeke-
ningen, ter  inzage liggende in genoemd hotel. 

 te 10 uren, door . BohaurJ. hij  den kastelein . : 
het houwen eener  hneronbehuizing, met bijlevering der  materialen. 

. bij  deu mr. timmerman E. Wamnga, te Nieuwbuinen. 
 te 2 aren, door  het ministerie van waterst. enz., aan het 

gebouw van het prov. best.: lo. het inaken van eenige brug-eu andere 
werken tot verruimin g van de llnofdvaart , nabij  de Galgenkamp, te 

. g f 12,050); 2o. het verbetereu van de Boschkainpsbrug 
iu den g van l naar  Assen. g ƒ 8682). . hij 
den ingenieur  Jolles, te Assen. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine, ten dienste 
der kustverlichting op Java's 4e punt: lo. het gereedmaken en leveren 
van het hardstoenwerk voor  de fundeering van den ij/eren kustlicht-
toren; 2o. het gereedmaken en leveren van het hardateenwerk voorliet 
etablissement, bestemd voor  de verlichting. n dooi- buiten-
landsche aannemers worden niet aangenomen. 

 te 11 uren, door  de directie der  marine: de werk-
zaamheden voor  de verbouwiny; van de inarinebakkerij , het bouwen van 
een daaraan verlmnden woonhuis eu een regenw aterbak. . op het 
bureau van den hoofdingenieur  der  marine, aldaar. Aanw. 3 en 4 , 
te 10 uien. 

 te 11 uren, dooi het ministerie van waterstaat enz.: lo. het 
verrichten van herstellingen en vernieuwingen aan de werken van den 
Baard wijk schen overlaat niet de s iu de oostelijke vaartkade van . 
Waalwijk , behoorende tot de werken van de , met het onderhoud \ 
dier  wei ken van 1 Jan.—81 . '84, benevens het zoonoodig leggen in j 
'84 der  zomorsluitiug iu genoemden overlaat. g ƒ 3180; 2o. de j 
levering van ballaststeei; voor  do n Op de , iu 2 
perceelen; 3o. het maken van een gebouw voor  sluispersonoel iu de 
nabijheid van de schutsluis aan liet benedeneind van , ten 
dienste der  grond berging op de , voor  de verbetering vau 
deu watenveg langs m naar  zee. . bij  den hoofdingenieur 
Van , , bij  den ingenieur s te m en bij 
den tijdelij k adjunct-ingenieur  Francois, te lloek-van-llo||anil. g 
ƒ 1)700; 40, het maken van werken tol normaliseering en verdediging 
van den linkeroever  der e , tusschen de kilometerraaien 124 
en 180, onder  de gemeente , prov. Zuidholland. . bij  den 
hoofdingenieur  Van , te 's-llage en bij  den ingenieur e Bruyn 
en den opzichter , beiden te t g f 34,700. 

 te 12 uren, door  burg. eu weth.: de verbouwing van 
het schoolgebouw, aldaar. ) 

 'savonds 7 uren, door  den architect A. van den Boogaard, 
bij , aan den Graufscheweg: het bouwen van een woonhuis 
nabij  den watertoren van den Staatssj  voorweg, onder . Aanw. 4 

, te 12 uren. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het driejari g onderhoud der -
zeewerken op Wieringen. . bij  den hoofdingenieur, le m en 
bij  den ingenieur , te . g  7300 per  jaar; 
So. het driejari g onderhoud der r  zeewering, behoorende tot de 

e werken in Noonlholland. lui . bij  den hoofdingenieur, te -
lem en bij  den ingenieur  Welcker, te Alkmaar . g ƒ 14,000 
per  jaar 

 te lO'/ j  uren, door  het ministerie van wateistaat enz., 
aan het ge  van het prov. best.: het maken van 2 wisselplaatsen, j 
benevens de uitvoering van eenig grondwerk, iu de Zuidwilleuisvaart ,
prov. Xoordbrabant. . bij  den hoofdingenieur  in het fio district , den ' 
ammdisscincntsingenicur  keurenaer, den opzichter , allen te

, en hij  den opzichter  Pommée. te Aarlerikstel . g ƒ 7100. | 
, te 1 uur. door  bet bestuur  der  waterkeering van i 

den calamiteusen Suzanna{roldcr, in het gemeentehuis: het maken van

werken tot verdediging vau den oever  aan dien polder. Aanw. 3 , 
van 10—1 uur. 

, to 1 , door  de commissie van administratie over  de 
gevangenissen, aldaar, iu het huis van bewaring: de levering van 
hennep, vlas, paardehaar, alpengras. lede!', papier, blik en ijzer, 
benoodigd voor  den arbeid der  gevangenen in de militair e strafgevan-
genis ged. '84. 

l i re» l i l . te 2 uren, door  de maatsehappij  tot expl. van Staatsspoor-
wegen, aan het centraalbureau: de levering, gedurende '84, van papier, 
enveloppen, bindtouw en verdere bureaubehoeften. 

 te 2 uren, door  den burgemeester: het leveren en leggen 
van cementen riolen door  den Noordelijken Parallelweg, onder  het 
spoorwegterrein, en verder  tot iu den bestaanden duiker  bij  ilen . 

. te 10 uren, door  den eerstaauwezoiid-ingeiiieiir, in do 
: lo. het houwen van 10 woningen voor  gehuwde militairen , op 

het kazerneterrehi aan de n hij m g ƒ 23.000); 
2o. het inaken van berglooijscii voor  voertuigen enz. aan het l'eimings-
veer  bij m g ƒ 12.200;. Aanw. 4 , resp te 1 en te 
2',, uren. Biljetten inzenden* . te 3 uren, op het bureau van den 
eerstaai i wezen d-ingoniuur. 

 te 1 uur, door  het ministerie van justitie: het uitvoeren 
van vernieuwingen en heistellingen aan-en het onderhouden gedurende 
18S4, '85 en 86, van: de roclitsgohouweii te Groningen, , 

, Assen. Zwolle. Almeloo en : de gevangenissen te 
Appiuged uu, Winschoten, . Sneek, n veen. Assen, Zwolle, 
Almeloo en . . bij  den architect-ingenieur  voor  d( gevange-

n bij  de nissen en rechtsgebouwen W. C. , te e 
betrokken opzichters. 

, te 1 uur, ten gemeeutehuize: het leggen van nieuwe 
bestratingen, met het opnemen, het leggen en het onderhoud van de 
kei- en klinkerbestratingen binnen de gemeente, voor  de jaren '84, '85, 
'86, '87, '88. Bilj , inzenden 7 ,  's avonds 8 uren. 

. te 12*/», uren. door  burg. en weth.: lo. het onderhouden 
van- en het doen van eenige heistellingen of vernieuwingen aan 11 
schoolgebouwen, ged. '84; 2o. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen of vernieuwingen aan 1) schoolgebouwen, ged. '84; 
3o. het onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen cd'ver-
nieuwingen aan 11 schoolgebouwen, ged. '84. Biljetten inzenden 8 

, ten raadhuize. 
, te  uur, door  het ministerie van koloniën, iu het 

zoogenaamd Westindisch Slachthuis: het onderhouden van- en het 
aanbrengen van eenig»-' verbeteringen, benevens het doen van eenige 
herstellingen, aan genoemd koloniaal etablissement, ged. '84. '85en'86. 
lui . bij  den hoofdopzichter  der n (i. . Wijndels de Jongh, 
te Amsterdam. Aanw. 3 , te 10 uren. g ƒ 9350. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het  van brandstoffen, 
benoodigd voor  de stoomwerktuigen te 's-llage en te Sc he veilingen, 
gedurende '84; 2o. het leveren van Waal- en ; 3o. idem 
van bekapte straatkeien; 4o. het leveren, leggen en heileggen van 
hardsteenen trottoirbanden. 

 te l'/ j  uren, door  de . -
schappij, in het café : lo. Bestek  311), het inkorten van 
de remmingvverken bij  de draaibruggen over  bet Noordhollandsch 

l te s en te Alkmaar en over  het Noordzeekanaal bij 
Zaandam, met het plaatsen van dukdalven, boeien  bijkomende wer-
ken, ten behoeve van den Noordhollandschen Staatsspoorweg. g 
ƒ 10,800; 2o. Bestek no. 320, het maken van een stationsgebouw niet 
marquise en verdere werken op het stationsemplacement te . 

g f 108,000. Bestekken verkrijgbaar  aan net bureau van den 
ingenieur  van den weg, Achterburgwal no. 171, te Amsterdam, 

 te 2 uren. door . J. , in het café e : het 
bouwen van 5 liurgerwoonhuizeii onder  één dak. op een terrein buiten 
de voormalige Spittaalspoort, aldaar. . bij  deu architect J. G. , 
aldaar. Aanw. te 10 uren. 

, te 11 uren. door  den oorstaanwezond-ingenieur, in de 
Normaal-schietschool i het bouwen van een meel-en-graanmagazijn 
ca. bij  de gamizoenshakkcrij, aldaar. Bilj . inzenden 10 , vóór
uren, op het bureau der  genie, aldaar. Aanw. 4 en 6 , te 11 uren. 

g ƒ 24,600. 
 . te l uur. door  de commissie van administratie over  dc 

gevangenissen, in het huis van arrest: de  van 12,784 . blank 
linnen, breed 0.84 , en 0 . idem, breed O.üO , voor  den arbeid 
der gevangenen geil '84 iu e cellulaire gevangenis, aldaar. 

 te 2 uren,  het ministerie van waterstaat enz., aan het 
 van het prov. best..: het bouwen van eene  schutsluis 

op »le e d vaart ter  vervanging van de bestaande llaar-
schutsluis, gemeente . en daarmede in-verhand-staande wer-
ken. . bij  den ingenieur  Jolles, te Assen. Aanw. 4 , te 11 uren. 

g /"  ltf.OOO. 

 te 11 uren, door  liet  van waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den zuidelijken oever  van de 
Swetsplaat, langs den  der , tusschen de 
kiloineterr.iaien 100 en 101, onder  de gemeente . prov. 
Zuidhnllatid . lui. bij  den ingenieur  Van . to V  la je. hij  den 
ingenieur e Bruiju . te t en bij  deu opzichter e , te 
Gorichem. Aanw. 5 . g J 8100. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van stationsgebouwen, wer-
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den directeur der  registratie en 
het maken van een dam door het 

ken van bewaking en verdere werken voor  den spoorweg Groningen— 
. . bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Zwolle. 

Aanw. 3 en 5 , te 10 uren, aanvangende te Groningen. g 
ƒ 050000: 2o. de levering van bureaubehoeften voor  de onderscheidene 
oureau's der  Staatsspoorwegen, ged. '84. 

 te 1 uur, door het ministerie van waterst. enz.: de 
levering van papier, schrijf - en bureaubehoeften voor  den dienst van 
het , van 1 Jan '84-31 . '85. 

Amslrri lnni . te 1 uur, door  liet ministerie van koloniën, in het 
lokaal Tot Nut van 't Algemeen: de levering, in 42 perceelen, van: 

Waalklinkers. 
s hardsteen. 

. 
Glasruiten. 

e en traan (2 bestekken). 
Verfwaren (3 bestekken). 
Zinkwit . 
(Jeli1 was. 
Wasstj  lijven. 
Alcohol en brandewijn. 
Gereedschappen (8 bestekken). 
Vijlen . 

- en sluitwerk. 
F]ontschroeven. 

, spijkers en klinknagels. 
s koper en soldeer. 

Uzer- en kopergaas. 
n pakkisten. 

Vri jdag . 
 te  uren. doo 

domeinen, iu het Oostindiseh s 
Slaak, ter  lengte vau 277(1  t daaraan verbonden werken, tusschen 
het eiland St.-Eilipsland en den Noordbrabantscbeii wal, uit te voeren 
in '84 . . bij  den hoofdopzi  der  domeinen, ,1. J. randt, te -
delburg. Aanw. 4 , te 12 men. te vergaderen op den zeedijk van 
den . gein. St.-Eilipsluud. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van 2 
brugsche|>en. 

Utrecht , te 10 uren, door den eerstaatiwezend-ingenieiir. in het 
Gebouw voor i Wetenschappen: bet maken van bergplaatsen 
in verband t het vernielen van spoorweg- en andere bruggen iutiji l 
van log. . op het bureau der  genie, Bilj . inzenden 14 , voor 
3 uren. op genoemd bureau. 

 te 12 uien, door  het sluisbest. van de massale zeesluis, 
aldaar, in liet Watorsrhapshuis: het maken van een paar  binnenvloed-
deuren in geno de sluis. met de levering der  bouwstenen. . bij 
den opzichter  .longsiua, te Staveren. 

 te 2 uren, door  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. bestuur: het onderhoud van de e 
Vaart in de prov. Utrecht, ged. '84 . . bij  den hoofdingenieur u 
Celliée , te , den ingenieur  lileekiuann. te Utrecht en 
den opzichter  Van der , te Vreeswijk. Aanw. 8 . c 
f 211110. 

 door  den burgemeester: de levering van 400 stuks brand-
kranen voor  de waterleiding. 

 aan bet bureau der  gemeentereiniging, ten stadhuize: de 
levering van 1000 gegalvaniseerd-ijzeren piivaattonnen met stankaf-
sluiting. Aanbiedingen inzenden vóór 16 . 

 te  uren, door  burg. en weth. van , ten 
gemeentehuize: het afbreken van het oude- en het bouwen van een 
nieuw schoolgebouw te , met de levering van de bcnoodigde 
materialen, arbeidsloonen enz. l bij  den architect G. . Publiek-
huijsen, te . A»nw. 15 . te 11 uren. 

 te 2'/, uren, door  de commissie van administratie over 
dc gevangenissen, in het huis van tuchtiging en opsluiting: delevering 
van macbinaal-gesponnen vlassen, bieden, wollen en katoenen weefgarens 
cn best hnutskoolblik, ged. '84. 

 te 12 uren, door  directeuren der  Stieltjes-kanaalmaat-
schappij, bij  E. : het maken van: Bestek . 6, 17 duikers, 
Bestek no. 6, 2 sliiiswaclitcrswniiiiigcn , Bestek no. 7, 2 brugwachters-
won inircn. . bij  den ingenieur  der , te . Aanw. 
15 en 17 , telkens te beginnen te , tc 9 uren. 

 te 11 uren, door het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van eene kade in den n overlaat, behoorende 
tot de werken van de Waal, onder  de gemeente . . 
bij  den hoofdingenieur  voor het le rivierdistric t Van der  Toorn, te 

e en bij  den ingenieur  Stieneker, te Nijmegen. Aanw. 12 . 
g ƒ 111.000. 
 (Zeeland), te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het onder-

proliel-brengen van dc krui n van den k en het daarover  aan-
leggen van eene grintbaan, met daarmee in-verband-siaande werken: 
2o. bet leveren van 3'JO » grove en 714 ' gewone grint . . bij 
den gemeentesecretaris. Aanw. 14 , te lO'/ i uren, te beginnen aan de 
haven te Burgsluis. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatssjioorwegen: het maken van stationsgebouwen, werken 
tot beveiliging en afdeeling en van eenige verdere werken, voor het 
gedeelte m van den spoorweg . . 
bij  den eerstaanwezend-ingenieur, te Gorichem en den seetieingenieur, 
te . Aanw. 11 en 12 , tc 10 uren, aanvangende op het 
station . g ƒ 283,000. 

 tc 2 uren, door  burg. cn weth.: het door  bestrating 
met keien verbeteren van den bestaanden grintweg van de kom der 
gemeente Sas-van-Gent naar dc gemeente Assenede (gehucht t 
Staakje".) Aan». 13 en 20 , te 8 uren. 

Vrijdag ,
 te 10 uren, door het ministerie van waterst. enz., 

san het gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot 
afvoer  van water, voortkomende uit de doorkwelling van de dijken van 
het kanaal door  Walcheren, in 4 perceelen, lui . bij  den hoofdingenieur 
in het 11e district , te g en bij  den ingenieur , te 
Vlissingen. Aanw. 13 en 15 . g resp.: ƒ 3200, ƒ 4400, ƒ 5000 
en / 600. 

l i e / i j l te 12 uren, door  den ontvanger  der  registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: lo. Bestek no. 4, liet slechten van een deel van 
bastion V te , het dempen van een deel der  gracht benoorden 
dat bastion en van de kolk bij  de groote kazerne, het aanleggen van 
aardebanen en het verleggen van den uitri t naar  Groningen; 2o. Bestek 
no. 5, het slechten van een deel van de vestingwallen tusschen den 
uitri t naar  Groningen en de voormalige t te , en het 
inaken van een aardebaan. . bij  den ingenieur  voor  de ontmanteling 
der vestingen, te Arnhem en de opzichters G. . te Groningen en J. 
Gouilberg. te . Aanw. 21 , te 2 uren. 

Winterswijk , te 12 uren, door  de Geldersch-Overijselschc -
spoorwegmaatschappij. iu de sociëteit e Eendracht: lo. Bestek no. 24, 
leggen van spoorbaan en wissels enz., ten behoeve van de locaalspoor-
wegeu van m n naar  Enschedé en van o naar o ; 2o. 
Bestek no. 25. gebouwen eu inrichtingen op de stations , 
Enschedé, X le en Winterswijk , iu 4 perceelen. . aan het bureau 
der . . inzenden uiterlij k te 11 uren. aan het bureau 
der , te Winterswijk . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van de 
henoodigde materialen ten dienste der  stedelijke gasfabriek in 1884, 
als getrokken-ijzeren pijpen, litting s enz.; koperen fittings, enz.; smeed-
ijzer, plaatijzer, enz.: spijkers, schroeven, enz.: blik . zink. tin, enz.; 
vijlen; gietijzer: glaswerk; gegoten-ijzeren pijpen; kalk; verfwaren; 
borstelwerk: patentolie; touwwerk, enz.; savelaard, steenen en hout, 
te zamen uitmakende 13 perceelen. 

 te 12 uren, door  liet ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjari g onderhoud van-en het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan de e wegen in 
Gelderland, in 10 perceelen. . bij  den hoofdingenieur te Arnhem, 
voor het geheel; voor  de perceelen in het noordelijk arrondissement hij 
den ingenieur  Van , te Zutfen en voor  de perceelen in het zuidelijk 
arrondissement bij  den ingenieur  Van den Santheiivel. te Arnhem. 

: pare. 1 f 7300, pere. 2 f 11,450, pere 3./ 10,950, pere.
f 8450. pere 5 ƒ 6025, pere 6 f 5l00, pere. 7 f 7140, iierc. 8 / 7445, 
perc. 9 / 23.550, pere 10 f 22.275, pere. 11 /''8950, pere. 12 ƒ 2830, 
pere 1:1 ƒ 8350, perc 14 ƒ 8S10, perc. 15 f 4025, iierc. 16 ƒ6610, perc. 
17 J 10,245, pere. S / 2870, perc. 19 f 2265. 

 tc 2'/, uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het verhoogen van denStatendijk 
in de gemeente Weststellingwerf, behoorende tot de zeewerken in 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, 
te n en bij  den opzichter  Postma, te . Aanw. 21 

. g ƒ 3950. 

P 

. 
 Nov.: het afbreken der 

bestaande- cn het bouwen van eene nieuwe 
pastorie der . gemeente; ingekomen
bilj. , als: 
J. Vink, te Noordgouwe, ƒ

.  v. d. Ende, » Zieriksee,
. Ornée, >' Ellemect,

 J. , » ,
. Bczuans, » Zieriksee,

J. Franeken, >> , »
J . de , » idem
A. , » Elkersee,

. , Burg.
T . E. Wisse', » Zieriksee.
C. Timmerman, » idem
N. Bijkerke, » ,
P. de Vries, » ,
A. Verjaar , » Noordvvelle,

. Padmas,  Serooskerke,
 Nov.: het beplanten van 

provinciale wegen en het onderhouden daarvan, 
tot 1 .  in  [icrceelen: 

perc.  weg van lllijlia m naar  Nieuweschans; 
ingek.  bilj , als: 
E. v. d. liont, te lloogezand, f
T. E. Stubbe, » Oostwold, » 1045 
P. C. v. Calcar, n Sappemeer, » 994 
Joh. , » Winschoten, n

. Scholtens,  Veendam,
J. 11. , » , *

g
perc.  weg van m naar  den Noord-
ililer ; ingek.  bilj. , ub pol 

te Oberguin, 
 Onderdendam, 

»  Vil . 

» , 
» Warfuui , 
, Veendam, 
» Onderdendam, 
» idem 

/ 1616 
i 1450 
» 1449 

» 1400.68 
» 1399 
» 1398 

1370 
1320 
1550 

Timmer 
J. , 
G. Wolthuis, 

. a en 
. , 

. Nieland, 
B. Scholtens, 

. Severien, 
. 

g 
perc. 3. weg van n naar ; 

ing^k . 9 bilj. , als: 
te Obergum, 
n Onderdendam, 
n , 
 Onderdendam, 

» Warfiun , 
» Noordbroek, 
» . 
» Veendam, 
» Onderdendam, 

ƒJ. Timmer, 
 Severien, 

S. , 
, 

. Nieland, 

. Brouwer, 
J . 11. r 

. Scholtens, 
, 

g 
perc. 4, weg in 't noordelijk Westerkwartier 

tusschen Aduard en n ifam; ingekomen 7 
bilj. , als: 
W. . de Vries, te Gamwerd, f 1920 

 Severien, » Onderdendam, » 1890 
li . Brouwer, » Noordbroek, » 1790 
G. , » Zuidhorn , » 1746 
 v. Bent, u lloogezand, » 170(1 
. Scholtens, » Veendam, » 1690 

A. Siektnan, > , » 1597 
g » 1930 

4 biljetten, 1 op elk perceel, van A. , 
te Winschoten, resp. ii ƒ 896, ƒ 1295, /1590 en 
f 1575, zijn terzijde gelegd, als niet door de 
borgen geteckend. 

 23 Nov.: het driejari g onder-
houd der n op de binnenrcede en van 
de registreerende peilschaal te Brouwershaven 
ingek. 2 bilj. , als: 
C. Cappers , te Brouwershaven, ƒ 427 
1. Vink , » idem » 418 
per jaar. 

. 23 Nov.: de levering van brand 
stollen ten behoeve van het provinciaal bestuur: 
Verhuist &  Van 

Balthoven, gruiskolen / 0.58'/, p. . 
schaalkolen » 11.20 p. 1000 . 

J. Eekels, gruiskolen / 0.56 p. . 
schaalkolen i 10.39 » 1000 . 

, gruiskolen / 0.53 p. . 
schaalkolen > 9.65 > 1000 G 

Tromp, gruiskolen ƒ 0.66 p. . 
schaalkolen » 12.50 » 1000 . 

Fr . , kaehclblokjes, ƒ 22.60 » 1000 . 
 23 Nov.: liet uitbaggeren van het 

, van het verhindingskanaal af tot de 
Gaarkeuken; ingek. 7 bilj. , als: 
Croon, te Groningen, ƒ 6233 

 de Jong, » idem » 6200 
. , , » 5386 

J. Pot, » Stedum, » 5375 
 de , » Vcenwouden, » 5000 

W. Bos, te Groningen, ƒ 4885 
G. Praamstra, » Veenwouden, » 4290 
gegund. 

g f 4700 
 26 Nov.: het maken, leveren 

en stellen van eene balustrade van gehouwen 
steelt voor de brug over  den Amstol, zoogen. 

, met bijkomende werken; ingek. 17 
bilj. , als: 

É. v. Brummelen, Nieuweramstel, ƒ 65,432 
P. . Eeriiim , 59,838 
W. v. d. n J. . Wonnekors,»
J. Santvoort, '
A. J. v. ,
W. . ,
A. P. Schotel (Jzn., ,

. Goflin &  Co., ,
e Jr.,

. . v. ,
('ruij f eu Schouten,
A. Zeist,
 P. Cornelisse,

P. , l'trecht ,
(.'. .1. s en .1. J. Boekholtz, »
J. P. Cornelisse,
E. Steltenberg, ,

 Nov.: de levering van  gesmeed-
ijzeren bekken met de ilaarbijbehoorende steenen 

'eis, ten bebneve van de buitenplaats «Zions-
, aldaar: ingek.  bilj. , als: 

. A. v. tl. l en Gebr. 
Nainiiiick . 's-Bosch,

E. . ,
a. . Amsterdam,

. 'jer , ,
P. Eoirkeus. Eindhoven,

. Engels, Vucht,
A. Siebel. p (Pruisen). »

. . Tin mans, 's-Bosch.
 v. . Vucht,

C. v. d. , Vucht,
Een biljet , van A. , te Utrecht, voor 

ƒ  wérd te laat ontvangen. 
m tl r i t l i t  Nov.: de gedeeltelijke ver-

bouwing van een woonhuis aan de Wijnstraat , 
iltlaar . onder  beheer  van den architect . W. 
Vcth; minste insehr. was J. van , te 

, voor ƒ  gegund. 
l i ell .  Nov.: de levering aan dc artillerie -

stapel- en constructiemagazijnen vau: 
perc.  ankertrossen, lang ; minste 

insehr. was J. de Voogd, te , il ƒ
per stuk. 

perc.  beslagen piketpalen, ii f  per 
stuk: . eiken ribhout , breed „  dik 

. a /'  per ,  idem, broed
dik „  a  per ; minste insehr. 
waren Van der p ft  Co., te . 

 Nov.: het bouwen van
woonhuizen met bovenwoningen aan dc Wees-
perzijde  te Amsterdam, ouder  beheer  van den 
architect . . ; ingek.  bilj. , als: 

. r  &  Zn„  ƒ
 E. Janssen,

Oosterink en Schut.
C. k en . A. F. C. 

Oostinijer,
P. J. v. Workum.
A. Aaiden,
W. J. Okkes,
W. A. ,
J. F. Premier,
J. A. ,
C. v. Beeindelust,

. Zuiderhoek,
n ft  Zn.,

C. Pauls cn C. A. ,
.1. .1. Vtmtijn ,
,1. n en G. de Vries,
G. . Brouwer  en . 

,
.  en G. , »

P. Groenhof en A. G. , »
Gebr. v. Berkum,
 de ,

,
J. v. ,
W. . Struijs.
P. , en J. v. 

,
E. G. ,
B. ,
J. v. Voorthuizen,

nog niet gegund. 
n  Nov.: het bouwen van een 

zustergesticht, met scholen, kapel enz... onder 
beheer  van den architect E. , te -
dam; ingekomen  blij. , als: 

. . , tc Osch,
P. v. , » , »

, » , »

te Ouiloramstcl, ƒ 32,890 
» , 
» . 
» , 
,) , 

»
» Utrecht, 
» , 
» idem 
n Wateringen, 
 Santpoèft, 

» , 
n , 
» Gouda, 
» , 
» , 
o idem 
» 's-llage, 

, 
>i , 

32,31» 
. 32.100 
 31.950 
> 31.483 

 31,140 
30,882 
29.900 
29.444 

' 29,24» 
. 28.885 

28,84» 
28 582 
28,228 
28.050 
28.000 
27.995 
27.770 
27.687 
27.196 

. , 
G. A. v. d. Wilde, 
G. J. v. k &  (X, 

. Stelwagen, 
. s Jr., 
. Struijck e en . de 

, 
F. W. v. Vloten, 
W. G. C , 
W. E. , 
A. Y llaagen, 
P. . 
A. , 
G. de s &  Zn., 
C. . W. , 
.1. Verlaak, 
Wed. (i. Games' ft  Co. 
A. . 
B. liombout, 

. . s ,1/,. 

. v. tl. Sande, 
gegund. 

 tri'rlit . 28 Nov.: lo. het wijzigen van het 
rioolstelsel op het terrein , te Utrecht; 
ingek.  bilj. . als: 

. Verin' ', j  3430 

.  de , » 2 

. , » :<0li8 
.1. Eruijticr . » 3010 
J. v. Straten Wz., » 30(10 
C. n Ji., » 2887 

. Pisa. » 2872 
C. v. d. Berg. » 2865 

2o. het wijzigen valt bruggen en het herstel-
len van metselwerken in bet fort bij  lïijnauwen; 
ingek. 7 bilj. , als: 

. Pisa, /'  3169 
.1. Eruijtier , '» 3150 
.1. v. Straten Wz., » 3048 
C. Froonbof. » 2994 

. Vermeer » 2990 
C. n Jz.. » 2983 
C. v. d. Berg, » 2633 

3o. bet doen van voorzieningen aan de infan-
teriekazeroe op het terrein , te Utrecht; 
ingekomen 4 bilj. . als: 

J. v. Straten Wz.. ƒ 815 
.1. , » 786.50 

. , » 759 
P. v. Zutphen, «716 

4o. het vernieuwen van een gedeelte ringmuur 
vau liet hospitaal te Utrecht eu het inaken van 
zonneschermen aan tlat gebouw; ingekomen 4 
bilj. , als: 

' . , ƒ 3125 
N. s , » 2960 
B. , » 2920 

. Pisa, » 2727 
 28 Nov.: lo. het bouwen eener 

behuizing aan tie v/m. gracht, met tie leverantie 
van al het daartoe benootligtle, onder  beheer 
van tie architecten . \ . : ingek. 
4 bilj , als: 
A. tli '  Vries, te Groningen f 3466 
T. Y. Jelsma. » idem '» 2583 
,1. de Vries, » idem » 2485 
.1. , » idem  2478 
gegund. 

2o. liet bouwen van 4 woningen aan de 
, buiten de v'm. lïoteriuge-

poort, te Groningen, met de leverantie van al 
liet daartoe henoodigde: ingek. 5 bilj., als: 
,1. lbeling. te Groningen, ƒ 3289 

. J. , » idem » 3223 
G. en S. Nannenga, » idem » 3157 
T. Y. Jelsma, » idem » 3146 
J. dc Vries,  idem » 2985 
gegund. 

. 28 Nov. 
ijzeren buizen voor  de 
bilj. , als: 
Friedi ich- Wilhelmshiitt e 
Van den Berg Si Co., Amsterdam, 

dezelfden, » 19,555 
. E. Oving, , » 19 425 

. Stokvis &  Zonen, idem » 18.4S5.12 
r  &  Co., , » 17,568 

 29 Nov.: lo. het driejari g onder-
houd tier  duinen op Vlieland; minste insehr. 
was J. J. Bakker, te Terschelling, voor ƒ 2869 
per jaar. 

2o. het driejari g onderhoud van het jaagpad 
ca. langs het Ztiitler - en ecu gedeelte van liet 
Noordor-Spaarne; minste insehr. was.l. Visscher, 
U' , voor ƒ 9:10 per  jaar. 

 29 Nov.: je bouw der  nieuwe 
school aan de Prinssessestraat, aldaar- ingek. 
14 bilj. , als: 
J. G. P. (iroonbos, te Arnhem, ƒ 43.787 

. v. d. Sand, » idem o 39,747 
G. J. , » idem » 39.396 

het leggen van gegoten-
waterleiding ; ingek. 6 

, ƒ 22,230 
» 20.639 



E . 

Gebr. v. , 
Th. Elbert, 
Gebr. , 
 Polman. 

G. . v. d. , 
 v.  Oosterbeek 
en W. Wissing, 

li . , 
W. A. , 
. . , 

G. , 
A. Jas en W. . 

Nijfit f 

te Arnhem, 
» idem 
» idem 
» idem 
 idem 

» Westervoort, 
» Arnhem, 
» idom 
» idem 
» idem 

idom 

ƒ 39,386 
» 88,709 
» 3S.408 
> 38,350 
» 38,340 

38.330 
37.900 
37,777 
37,477 
37,339 

35,989 
o gunning is in beraad gehouden, 

 30 Nov.: het bouwen van oen 
bazaltmiiur  en het uitvoeren van bijbehoo rende 
werkzaamheden te Engelen; ingekomen 15 
bilj. , als: 
G. Vlot Gz., 
J. , 
J. , 
.1. , 

. Bijnders, 
J. r . Gent, 
J. Smit , 

G. \V. v. , 
1'. . ile Bokkor, 
A. de Groot Cz., 
A. Groen, 
J. . Gruijtor s en J 

do , 
C. de Groot, 
G. .1. v. , 

 li . s en 
A. Gcldous, 
s-iiosdi. 30 Nov.: hel driejari g onderhond 

der werken van dc Zuidwillemsvaart, voor  het 
gedeelte in de provincie Noordbrabant; ingek. 
5 bilj. , als: 

 dé  te Giesendam, ƒ 43.500 
P. , » Valkenweord,» 4;:.055 
A. . v. Wijngaarden Uz.,» Sliedrecht, » 40.000 
J. v. (Jijen ft., » Schijndel, » 38,972 
A. de t en . J. 

, » Baardwijk , » 37,777 
 30 Nov.: lo. het driejari g onderhoud 

van s werken en het uitvoeren van onder-
scheiden wei-ken op het eiland Schokland (prov. 
Overijsel); ingek. 4 bilj. . als: 

te Stii'mvijk , 
» Vollenhove, 

, 
') Nes op Ameland 

te , ƒ 67,875 
, 

» Vreeswijk, | 05,57.1 
Gr; ivo, 

» Valkenswaard. 63.150 
» , 61.500 

Slikkerveer, » 60.800 
lleuiiien. 59,VO0 
Erope » 58,645 
lleukeloin, 58.5 '0 

, 56,660 

's-Bosch, 
, 55,lJ87 

» 's-Bosch, 55,fi80 

Oss. » 54,670 

F. Aberson, 
C. F. Seidej, 
F. J. Schaafsina, 
F. G. Schellema, 

g 

ƒ 29.880 
» 24,000 
» 24,f>20 
» 24.424 
» 24.725 

per jaar. 
2o. het tweejarig onderhoud van het liijks -

kanaal. genaamd t . van do 
n te Zwartsluis, beuevens bijbehoo-

rende werken, een eu ander  in Overijsel; ingek. 
7 bilj. , als: 
J. Beuker, te Zwartsluis, 
G. Slot, o idem 
J. , , idem 
W. , » e Wijk , 
J. N. , » Groningen, 
J. Otten, » , 
F. Aberson, » Steenwijk, 

g 

/ 9100 
 8910 
» 8877 
» 8431 
» 8400 
» 7987 
» 7883 
» 8005 

per jaar. 

L 

E
van G 8  1883. 

. 

, te 12 uren, dnor  den directeur  der  artillerie-stapel- en eon-
structiemagazijnen: de levering van 17<»0 . messingplaat en 3014 

. lood in staven, voer  den aanmaak van scherpe patronen. 
 . te 12 ut en. in het raadhuis: hot verrichten van verf-

werken aan gehouwen en bruggen der  gemeente, 
 te 123,'-, uren. door  lang. en weth.: lo. het onderhouden 

van- en het doen van eenige herstellingen of vernieuwingen aan 11 
schoolgebouwen, ged. '81; 2n. het onderhouden van- en het doen van 
eenige herstellingen of vernieuwingen aan 0 schoolgebouwen, ged. '84; 
3o. het onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen of ver-
nieuwingen aan 11 schoolgebouwen, ged. '84. Biljetten in/enden 8 

, ten raadhuize. 
 te 1 tiin* . door  het uiitiisteri e van koloniën, iu het 

zoogenaamd Westindiseh Slachthuis: bet onderhouden van- en het 
aanbrengen van eenige verbeteringen, benevens het doen van eenige 
herstellingen, aan genoemd koloniaal etablissement, geil. '84, '85 en'86. 

. bij  den hoofdopzichter  der n G. . Wijndol s de Jongh, 
te Amsterdam. g /'0350. 

 te 1 uur. door  huig. eu weth.: lo. het leveren van brandstollen, 
benoodigd voor  de stoom werktuigen te e en te Scheven ingen. 
gedurende '84; 2o. het leveren van Waal- eu ; 3o. idem 
van bekapte straatkeien; 4o. het leveren, leggen en herleggen van 
hardsteenen trottoirhanden. 

\m*i , te l ' / a uren. door  de lloll , -
schappij, in het café : lo. k no. 310. het inkorten van 
de reniiniiigwerken hij  de draaibruggen over  het Noord hol landsch 

l te s en te Alkmaar en over  het Nonrdzeekanaal bij 
Zaandam, met het plaatsen van dukdalven, boeien eu bijkomende wer-
ken, ten behoeve van den Noordhollandschen Staatsspoorweg. Naming 
ƒ 10,8( O; 2O. Bestek no. 320, het maken van een stationsgebouw met 
marquise en verdere werken op het stationsetnplaeoment te . 

g /'  108,000. u voikrijgbaar  aan bet bureau van den 
ingenieur  van den weg, Achterburgwal no. 171, te Amsterdam. 

 te 2 uren. door  JJ, , in het café e : het 
bouwen van 5 burgerwoonhuizen onder  één dak. op een terrein buiten 
de voormalige Spit taal spoort, aldaar. . bij  den architect .1. G. , 
aldaar. Aanw. té*  10 uren. 

 , bij  den directeur  der  stoomtramwegmaatschanpij  's-Bosch— 
: het houwen van eene houten cokesloods te Vechel van 18 

bij  « . 
 bij  den kastelein G. , op Tjerkwerderzijl : het 

leggen van een puin weg. met bijlevering van materialen, voor  J. 
, onder  Tjerkwerd . 

 te 11 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
Normaal-schietschool: het houwen van een ineel-en-graamnagazijn 
ca. hij  de garnizoensbakkerij, aldaar, Bilj . inzenden 10 ,  3 
uren, op het bureau der  genie, aldaar. g J 24 600. 

, te 1 uur. door  de commissie van administratie oyer  de 
gevangenissen, in het huis van arrest: de levering van 12,784 . blank 
linnen, breed 0.84 , en 4060 ftf.  idem, breed 0.00 . voor  den arbeid 
der gevangenen ged '84 in de cellulaire gevangenis, aldaar. 

, te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan het 
gebouw van het prov. best..: liet bouwen van eene steenen schutsluis 
op de e t ter  vervanging van de bestaande -
schutsluis, gemeente . en daarmede in-verband-staande wer-
ken. . bij  den ingenieur  Jolles, te Assen. g /'  «»7.000. 

 'savonds 7 uren- door  Van k X- Witte, in de Pool: 
het verbouwen van een winkelhuis in de Stoeldraaierstraat. . bij 
den architect X. VV. t Aanw. te 11 uren. 

 te 11 uren, door  liet ministerie van waterstaat enz.: het 
maken van verdedigingswerken aan den zuidelijken oever  van de 
Swetsplaat. langs den rechteroever  der , tusschen de 
kiJomoterraaicn 100 en 101, onder  de gemeente llardinksveld. prov. 
Zuidholland. . bij  den ingenieur  Van , te . bij  den 
ingenieur  lie Bruijn , te t en bij  den opzichter c , te 
Gorichein. g J 8100. 

 te U uren, door  den eerstaanwezend ingenieur, in t f 
van : het maken van gasleidingen in het militai r  hospitaal, 
aldaar, ltd. hij  genoemden ingenieur  en bij  den hoofdopzichter  van 
fortificatiën , te Breda. g ƒ 1100. . inzenden 11 ,  3 
uren, op het bureau. 

'u-dage, te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het maken van stationsgebouwen, wer-
ken van bewaking en verdere werken voor  den spoorweg Groningen— 

, lui . bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoorwegen, te Zwolle. 
g / 650000; 2o. de levering »an bureaubehoeften voor  de onder-

scheidene bureau's der  Staatsspoorwegen, ged. '84. 
 te 1 uur. door  het ministerie van wateist. enz.: de 

levering van papier, schrijf - en bureaubehoeften voor  den dienst van 
het , van  Jan '84-31 . '85. 

 aan het kantoor  der  gasfabriek: de levering van gegoten-
en getrokken-ijzeren pijpen, koperen en compositie-huizen, gotah-|iertsja-
slang, alsmede ijzeren en koperen fittings, ged. '84. 

V l l age, te 11 uren, door  het ministerie van marine: do levering, 

ten behoeve van het korps mariniers, van verschillende benoodigdheden, 
in 8 bestekken. 

 . te 123

y\ uren, door  burg. en weth.: lo. het onderhouden 
en vernieuwen der  bestratingen binnen de gemeente, ged. '«4; 2o. hut 
onderhouden der  verschillende gemeentewegen en voetpaden, ged. '84. 

. inzenden 12 . ten raadhuize. 
. te 1 uur. door  hot ministerie van koloniën, in het 

lokaal Tot Nut van 't Algemeen: de levering, in 42 perceelen. 

 te 11 uren. doof den directeur  der  registratie en 
domeinen, in het Oostindisch : het maken van een dam door  het 
Slaak, ter  lengte van 2770 , met daaraan verbonden werken, tusschen 
het eiland St.-Filipsland en den Noordbrabantschen wal, uit te voeren 
in '84. lid. bij  den hoofdopziener  der  domeinen. J. J. Brandt, te -
delburg. 

 . te 12 uren, door  het prov. best.: lo. het onderhou-
den tier  zee waterkeering tusschen de s te Zoutkamp en 
den Nittershoek iu Friesland, met hijbehoorende werken, ged. '84; feo. 
het onderhouden van de onderscheidene kanalen en de daarbij  behoo-
rende werken, in 5 perceelen. over  '84. '85 en '86. . bij  den hoofd-
ingenieur  van den provincialen waterstaat en bij  de betrokken 
opzichters. 

 te 12 uren, door  het ministerie van binneul. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: het bouwen van eene overdekte niest-
valt met wagonloods en bet maken van een gesmeed-ijzeren afsluithek 
op bet terrein genaamd , ten behoeve der -
school te Wagen ingen lui . bij  den bouwkundige aan het departement 
en bij  den opzichter  der  universiteitsgebouwen VV. . Schoonhein, te 
Utrecht. g /'  0255. 

 in . te 12'/-, uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur  te 
Zwolle, iu het l (les Pays-Bas: het inrichten var. het gebouw enz., 
aldaar, vroeger  gediend hebbende tot hoogere burgerschool en gymna-
sium, ten behoeve der  hoofdcursus-kompagnie. te . . bij  den 
eerstaanwezend-ingenieur  te Zwolle, en bij  den hoofdopzichter  van forti -
ficatiëu, te . Aanw. 11 , te 12'/2 uren. g ƒ 7500. 
Bilj . inzenden 13 , vóór 3 uren, in de hureaukamer van den hoofd-
opzichter  van fortificatiën , kazerne, te , 

l io<»<.burg, te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van 2 
bruffBcbepen. 

 , te 2 uren, door  den burgemeester: lo. de levering van 
brandstollen; 2o. de otiderhouds- en andere werken aan de gometnte-
pouipeit; 3o. het onderhoud der  kachels iu do gemeentegebouwen; 4o. 
het doen der  benoodigde karvrachten ten dienste der  gemeentewerken; 
5o. de levering van 85.000 hovonvoetseho grijze, machinaal-gevormde 
vlakke straatklinkersteeiien; . liet verrichten van eenige verf- en 
witwerken aan de gemeentegebouwen eu eigendommen; 7o.de levering 
van 350 str. . boord-  bandsteeuen voor  trottoir s eu 67,000 straat-
keien van Niedermendiger  steen, — alles ged. '84. 

, hij  den administrateur  J. van der  Vegt: het af-
breken van dc bestaande- en het bouwen van een geheel nieuwe 
boerenplaats enz. te Olterterp , in gebruik bij  de erven J, . de Boer. 
Bestek en voorwaarden liggen in het l e , te Bcetsterzwaag. 

Utrecht , te 10 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur. in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: het maken van bergplaatsen 
in verband met het vernielen van spoorweg- en andere bruggen in tij d 
van oorlog. . op het bureau der  genie. Bilj . inzenden 14 , voor 
3 uren, tip genoemd bureau. 

 . te 10 uren, door  den majoor, eerstaanwezend-ingenieur 
te Amsterdam, op het bureau der  genie: liet maken van een fort te 
Abkoude. . bij  genoemden ingenieur. g f 405  Biljetten 
inzenden 14 , vóór 3 uren, op bet bureau der  genie. 

 te 11 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
lokaal Tivoli : het verbeteren van de batterij , ltd. op het bureau 
der genie. g ƒ 12.100. Bilj . inzenden 14 . vóór 3 uren. op 
het bureau der  genie, te Nieuwediep. 

 te 12 uren. door  den burgemeester  van Wijiuhritsenideel : 
het bouwen eener  school en onderwijzerswoning te Nijland en verdere 
daartoe behoorende werken, met levering der  materialen. Aanw. 14 

, te 12 uren. 
 te 12 uren, door  J. . Zwiers, bij  J. ThoTnas : het 

verbouwen van een woonhuis aan de Schutstreek. te lloogeveen. 
Teekening en bestek liggen hij  den architect . , te 

e veen. 
 (in , te 12 uren, door  het polderbest. van 

Vier-Bannen-van , in tie genieenteraadkamer. het leveren en 
verwerken van 7500 scheepstons stortstcen aan den oever  van den 
Zuidboot, hij  den hoek van Ouwerkerk. Aanw. 3 dagen vóór do be-
steding van 10—4 uren. 

 te 12 uren, door  het sluisbest. van de massale zeesluis, 
aldaar, in het Waterschapshuis: het maken van een paar  binnemloed-
deuren in genoemde sluis, niet de levering der  bouwstoffen, lid. bij 
den opzichter  Jongsma te Stawren. 

 te . Uur, ten getiieentehuize: lo. het onderhoud van 
verschillende gehouwen eu meubelen; 80. het onderhoud van de school-
gebouwen, onderwijzeiswoningen en meubelen; 3o. het schoonmaken en 
witten van gemeentegebouweii; 4o. het onderhond der  openbare pom-

*n. . bij  tien directeur  der  gemeentewerken. Bilj . inzenden 14 
cc, vóór 'savonds 8 uien, ter  secretarie. 
Utrecht , te 2 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 

het gebouw van het prov. bestuur: het ouderhond van de e 
Vaart in de prov. Utrecht, god. '84. . hij  tien hoofdingenieur u 
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Cclliée , lo , ilen ingenieur  Blcckinann, te Utrecht en 
den opzichter  Van der , te Vreeswijk. g f 21100. 

 , te 2 men. dooi'  het ministerie van financiën, ten raad-
huize: het afgraven van dei, vervullen spoorweg Zevenbergen— k 
in .leu Nassaupol.ler, iu liet rentambt Niervaart, onder  de gemeente 

 lerl . het dempen der  spoorwogsloolen en het lierslellen van de 
vruegere waterleidingen. . hij  den hoofdopzichter  |' . van de Erve 
Jz.., te llreda en bij  den opzichter  Van Oosterhout, te . Aanw. 

'  uren. beginnende aan de :14e d einhoeve lii j -. 
tenburg. 

kranen
Utrecht . 

levei
sluitu 

evering van ) stuk* -'  den burgemeester: de 
i.' walerleiding. 
uin het bureau der  gemeentereinigiug. ten stadhuize: de 

van O gegalvaniseerd-ijzeren pi ivaaltounen niet slankaf-
Aanbi.'diii ' en inzenden vóór 15 e 

 ter  gemeentesecretarie: de levering van .15 a ,000 
grijze straatklinker s (Waalvoruii , vóór 1 Febr. '84 

.niii i . le l l uren, door  burg. en weth. van , ten 
gemeentehuize: het afbreken van het oude- en het houwen van een 
nieuw w le , niet de levering van de benoodigde 
materialen, arlieidsloonen en/. l bij  den alcliiteel . Pnhlick-
huij s . Ajnw . 15 llee.. le ij  uren. 

. te 12 uren, ten raadhuize: . de levering aan de 
gemeente van dennen- grenen-, eiken- en gecreosoteerd d leiihoul. 
hardsteenen trottoirbanden, kalk, tras, i . touwwerk, smidswerk, vlakke 
Waalklinkers, gegoten-ijzeren straatsvphnns. olie. t en turf ; 
So. het onderh.inden der  openbare pompen, alles ged. '84 

, te 2','j  men, deur  de eominissic van administratie over 
de gevangenissen, in het buis van tuchtiging en opsluiting: delevering 
van machinaal-gespnnnen vlassen, bieden, wollen en katoenen weefgarens 
en best houtskoolblik, ged. '84. 

.
Utrecht , e 10 uren, door  den cerstaanwezend-ingenieur, in het 

Gebouw voor n en Wetenschappen : het uitvoeren van verhete-
teringen van ondergeschikt belang in de forten bij  het , bij 

n en llnnswijk . . op bet bureau. Aanw. 10 lie,., te lie-
gii le 10 uren, op hel lint llnnswijk . g  Biljetten 
inzeilden l i llee.. voor  1 uren, np het'bureau der  genie. 

Utrecht , te 10 uren. door  den eerstaanwetend-ingenieur, in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: het maken van eeue iiiiin -
diitiekiid e bi| de Wiers. . op het bureau der  genie. . inzenden 
1" , v  .1 uren. op geiioeiuil liereau. 

 te 11 uren. door  commissarissen van den straatweg van 
Gouda naar  liodegrave, in het j  het onderhouden van-
en het doen van herstcllinge iu genoemden straatweg inet de daarin 
liggende kunstwerken, voor  :i jaren, aanvangende  Jan. . . bij 
beu bui genieester  van Zwaunncrdam. Aanw. l.'l , te l l 1 ; , uren, in 
het logement e , tc (iouda. 

 te 12 uren, door  het ministerie van justitie: de levering 
der  benoniligilhedcii voor  de liijksgestichten Oiiiiiiersehiiii s en Veen-
huizen, dienst '84, in perceelen. 

, te 12 uren. door  directeuren der  Stieltjes-kanaalmaat-
schappij, bij . : het maken van: k nu. 5, 17 duikers, 
Bestek no. 6, 2 sluiswaelitei-swoningen, k no. 7, 2 bnigwachlers-
wonincen. . hij  den ingenieur  der , te . Aanw. 
15 en 17 , telkens e beginnen te , te 'J uren. 

 te 1 uur, door  de commissie voor  de geineenlereiniging, ten 
haren kantore: de levering van luagazijngni'dereu. dienst 18X4. heslaamle 
in: zinken deksels, privaatlirillen . borstelwerk, klein gereedschap, mate-
rialen, hout- eu ijzerwaren, enz. enz. 

 in hel Timmerhuis: de levering van verschillende 
materialen, ten dienste der  gemeente, in perceelen. 

 le 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van eene kade in den n overlaat, behoorende 
tol de werken van dc Waal, ouder  de gemeente lleerewaarden. . 
bij  den hoofdingenieur  voor  het le rivierdistric t Van de- Toorn, te 
's e en bij  den ingenieur  Stieneker. te Nijmegen. Aanw. 12 . 

g ƒ 111.000. 
 tc 11 uren, aan 's s werf: de levering van fiO.COO 

 Noordsche hennep. 
 te 11 uren, door  commissarissen  directeur  van de 

Giiinekeusche Trainwegmaatsi happij. bij  J. Verdaasdonk, huize -
oord: het bouwen  remise  paardenstallen. Aanw. door  den 
architect . Sellers, aldaar. 10 , te 2 uren. 

 (Zeeland), te 12 uren, door  burg. en weth.: ]o. het onder-
proliel-hrengen van de krui n van den k en het daarover  aan-
leggen van eene grintbaan. met daarmee in-verliand-staande werken; 
2u. het leveren van .T.l'l » grove en 714 3 gewone grint . . bij 
den gemeentesecretaris. Aanw. 14 . te 10'/, uren, te beginnen aan dé 
haven te Blirgsluis. 

s  le 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ter. 
dienste der  Staatsspoorwegen: het inaken van stationsgebouwen, werken 
tot beveiliging cn afdeeling en van eenige verdere werken, voor  liet 
gedeelte m van den spoorweg . . 
hij  den eei-staanwezend-ingenieur, te Gorichem  den sectieingenieur, 
te . Aanw. 11 en 12 , te 10 uren, aanvangende'op het 
station . g ƒ 28.1.000. 

 door  de ltouwuiaatschappij: het bouwen van een heerenhuis 
en 0 burgerwoningen, aldaar, met oplevering der  materialen. . hij 
deu architect A. . , aldaar 

 te 11 uren, door  den burgemeesterj  het onderhoud van 
de schoolgebouwen enz., in 4 peieeelen, ged. '84. Aanw. 14 , te 

uren. beginnende aan de hoogere burgei-school. 
N a N , te 2 uren. door  burg.  weth.: het door  bestrating 

met keien verbeteren van den bestaanden grintweg van de kom der 
gemeente Sas-van-Gent naar  de gemeente Assonede (gehucht t 
Staakje".) Aanw. 11 en 20 , te 9 uren. 

 ten huize van den architect W. C. de Groot: liet af-

breken en opruimen der  ruïne van de afgebrande biierenliui/.in g op de 
zathe, in gebruik bij  S. van der  Veer, onder  Veenklooster  en het 
bouwen vau eene stelphuiziiig op een nieuw terrein, aldaar. . bij 
genoemden architect. 

. te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: het maken vau werken tot 
afvoer  van wate . v e uit de doorkwelliug van de dijken van 
het kanaal door  Walcheren, iu 4 perceelen. lui . bij  deu hoofdingenieur 
in het li e district , le g en bij  deu hitfèïi i , te 
Vlissingen. Aanw. 1.1 en 15 . g resp.: /'.1200. / '  f 5000 
en } 000. 

 te 3 uren. ten raadhuize: lo. het driejari g onderhoud van 
al de straatwegen der  gemeente: 2o. het, éénjarig onderhoud van ge-
ineelitegehiuiwen, bruggen, riolen enz. . bij  den gcmcenlehuuw-
meester. 

Zaterdag,  lire , 
r t r cch l , te  uren, door  burg. en weth.: lo. het doen van ver-

nieuwingen aan-, eu het éénjarig onderhoud van verschillende sluis-en 
wegwerken: go. het leveren van verschillende materialen, in 22 
perceelen. 

. te  uren, door  den ontvanger  der  registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: lo. k  4. het slechten van een deel van 
bastion V te , het dempen vau een deel der  gracht hcnnnrilcn 
dat basti van de knik hij  de groote kazerne, het aanleggen van 
uardohaiicn en liet verleggen van den uitri t naar  Groningen: 2o. k 

 5, het slechten van een deel vau de vestingwallen tusschen den 
uitri t naar  Groningen en de vnnruialige l.anilpoort te , eu het 
maken van een aaidebaaii. lui . bij  deu ingenieur  vuur  de ontmanteling 
der  vestingen, te Arnhem eu de opzichters G. . te Groningen cn .1. 
Goudberg, te . Aanw. , tc  uren. 

vt lol . rsui . i l . , te 12 uren. .loerde Gel.leisich-Overijselsche -
spoorweginaatschappy, in de sociëteit e Eendracht: lo. Bestek nn. 24, 
leggen van s| bum en wiss s enz., ten behoeve van de -
wegen van  naar  en van ; 2o. 
Bestek  _ 25, gebouwen eu inrichtingen op de stations , 
Enschedé, N e en Winterswijk , iu 4 perceelen. . aan het bureau 
der . . inzenden uiterlij k te 11 uren. aan liet bureau 
der , le Winterswijk . 

Utrecht , te  uur, duur  burg, en weth: de levering van de 
heunodivd it.-lille n ten dienste der  stedelijke gasfabriek in 1884, 
als getrokken-ijzeren pijpen, linings enz.: koperen linings, enz.: smeed-

 pil,  tui, spijkers, s-.hru.  1 nz blik zink. tin, enz... 
vijlen; gietijzer: glaswerk: gegoten-ijzeren pijpen: kalk: verfwaren; 
borstelwerk: patent.die; touwwerk, enz.; savèlaar.l, steenen en hout, 
te z.iiuen uitmakende 11 perceelen. 

. l i t g ,
. le 11 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 

bet gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud der e 
zeewering. . bij  den hoofdingenieur, te m en hij  deu iugiiieur 
Welcker. e Alkmaar . Aanw. l . 0 per  jaar. 

 te 11 uren, dn.ir  bet ministerie van waterstaat enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het ouilerhoud der  werken van het 

. ltd. hij  den hoofdingenieur, te m en bij  den 
ingenieur  llongenbooin, te . Aanw. 20 . g ƒ 7000. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het. prov. best.: het verbeteren van de -
leidingen ten oosten van het kanaal van Neuzen, met hijhehoorende 
werken. . hij  den hoofdingenieur  van het 1 le district , te g 
en bij  den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 . g 
/' 12.000. 

 te 12 uren, door  het prov. best.: het onderhoud van het 
le, 2e eu ,1e perceel der  provinciale grintwegen iu Overijsel, ged. 1 
jaar. van 1 i '84—30 Apri l '85. : perc. 1 ƒ 2205, perc. 2 
 11,28(1, perc. .1 ƒ 1455; samen / 15.010. . hij  den'prov.-ingeiiieiir 
A. g , bij  den hoofdopzichter e , te Zwolle en den 
opzichter  Th. Smit . e Blokzijl . 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: hel vierjarigoiiderhoii d van- en het verrichten 
van vernieuwingen eu heistellingen aan de c wegen in 
Gelderland, in 10 perceelen. . bij  den h.iofiii'ngenieur  te Arnhem, 
voor  het geheel: voor  de perceelen in het noordelijk arrondissement bij 
deu ingenieur  Vau , te Zutfen eu voor  de perceelen in het zuidelijk 
arrondissement hij  den ingenieur  Van den Saiitheuvel, te Arnhem, 

: perc. 1 ( 7300, perc. 2 /'11,450, perc. 3. / 10,050. perc
/' 8450. jicre. 5 ƒ (026, perc. 0 /'  5l0O, perc. 7 /'  7140, perc. 8 ( 7445, 
perc. 9  2.1.550, perc. 10  22,275, perc. 11 /''8950. perc. 12  2810, 
perc. 11 ƒ 8350, perc. 14 /'  8810, perc. 15 / 4025, perc ld  perc. 
17 / 10,245, perc, 18 ƒ 2870, perc. 10 /'  2265. 

 te 2*'/.j  uren.  het ministerie van waterstaat enz., 
aan het gebouw van het prov. best.: lo. het verhoogen van den Statendijk 
in de gemeente Weststellingwerf. behoorende tot de zeewerken in 
Friesland. . bij  deu hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, 
te n en hij  den opzichter  l'ostlna. te lleeren'veell. Aanw. 21 

. g ƒ' 1050: 2o. het vervangen van dc houten draaibrug over 
de l door eene ijzeren, behoorende tot de kanalen van Fries-
land. . hij  den hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, te 

n en bij  den oplichter  Wind, te . Aanw. 21 
. g ƒ 3500. 

Oi l later  te bepalen datum. 
Continu, door  kerkvoogden der  Nederlandsche e gemeente 

van Goiitinu eu Swicliiun: het bonwen eener  stelphuiziiig onderGoutuin 
en 2 afzonderlijke groote regenbakken. Aanw. 17 , te 1 uur. 

. 
z w o l l e. .10 Nov.: lo. het tweejarig onderhoud 

van het l het , de -
sluizen te Zwartsluis, met bijbehoorende werken 
in Overijsel; minste inschr. was F. Aberson, tc 
Steenwijk, voor  788.1. 

2o. liet driejari g onderhoud van 's s werken 
en liet verrichten van vci-schillende werken op 
het eiland Schokland, prov. Overijsel; minste 
inschr. was T, . Schelteina, te Ameland, voor 
ƒ 24,424 per  jaar. 

. .10 Nov.: het verhouwen en 
vergrooten der  gemeenteschool: ingekomen 16 
hilj. , als: 

"  te St.-Auii.iland, 
. 

» Oudvosmeer, 
 idem 
 Noordgouwe, 

» Oudvosmeer, 
» Tolen, 
» Poortvliet, 
1, Scherpenisse, 
>i idem 
» k 
 idem 
)) Scherpenisse. 
» k 
>i idem 
li Scherpenisse. 

/  0150 
» 0300 
» 0125 
» 0001 

01140 
„  8170 
» 8462 
» 814: 

777U; 
7080 
7408 
7148 
7341 
7000 

het bouwen van cene nieuwe 
r van den architect A. e 
11: mgek.  hilj. . 
te , 

1 . 
» Weinel.linge. 
» . 

als: 
ƒ 14.340 
. 14.520 
» 14,480

S 
» 11,020 

 v. d. Welle Jz., 
J. Beaufort Gz., 

Westuiaas, 
v. , 

v. Verre. 
. 

v. . 
, 

. Bolier, 
B. Suurlaiiil . 
li .  v. . 
A. v. . 
.1. , 
S. C r Jz.. 
3.  de Jonge, 

. v. , 
 , : 

school, onder  behe 
Clercq. te g 
J. Bruggeinan, 
B. v. Verre, 

. v. Verre, 
.1. , 
J. v. Boven, 
B. den Exter  v. d. 

Brink . 
G. Faes, 
W. hammers, 
A. Goedeiiiond. 
G. C. Zaaijer, 
Ch. , 

g 
 .1 : 

kas in den s Botanical 
8 bilj. , als: 
Tom ,t Van Borgen 

, 
P. v. Eikel, 
J. P. A. Nelissen, 
J. . Planjer, 

n den Bouw-
meester. 

 Boom. 
Zekveld. 
S. v. , 

 3 : lo. het éénjarig onderhoud 
van het Zcderikkanaal met bijbehooreiide wer-
ken en het l aan den Arkel -
sclleu dam: ingekomen 5 bilj. , als 

A. Niks, te Nieuwbuinen, ƒ 3800 
Joh, Benus, » St idsmusselkanaal,» 1550 

 Warringa , » Buinen, » 1400.75 
Begrooting » 3475 
gegund. 

 5 : het bouwen van < 
woonhuis voor  G. Staleinan. onder  beheer  van 
den architect A. van den Bogaard; ingek. 14 
bilj , als: 
N. v. Eek, ƒ « 81 

 W. v. il . Waarden. » 4260 
G. Burkens, » 4153 
J. Tennissen,  «1883 
A. . Verhen, » 1830 
J. B. Smit, » 3780 

. Thijssen. » 1 
 Penden, » 3700 
. v. , » 3005 
 S. Graiidjean, » 30(10 

Eikel .'li Opzoomer, » 365(1 
F. . Teeiiwissen. St.-Anna hij  Nijin., » 3615 

. . s bij  Nijmegen, » 3415 
G. J. Groot, St.-Anna 'bij  Nijmegen, » 1125 

 5 : de verbouwing van de 

. A. v. , te Sliedrecht, ƒ 32,900 
 Volker, » , » .12,500 

Ü. Volker, » idem » 82,400 
4o. het verrichten van herstellingen en

nieuwingen aan de werken van den Baardwijk -
schen overlaat niet de s iu de oostelijke 
vaartkade vau Waalwijk , met het onderhoud 
dier  werken van 1 Jan.—11 . '84, benevens 
voor  liet, zoonoodig, leggen, iu '84, der  zoiner-
sluiting iu  overlaat: ingekomen 2 
bilj. . als: 

' Vissers. te n  ƒ 3109 
 J. . » Baardwijk . » 1080 

 0 : lo. het driejari g onder-
houd der  Petteiner  zeewering: minste inschr. 
was J. tuitjes, te Petten, voor  j 11.040 per  jaar. 

2o. het driejari g onderhoud der -
ringeli op Wielingen; minste inschr. was N. 

. te Wieringen, voor  6800 per  jaar. 
 0 : het leveren en leggen van 

cementen riolen d.i.ir  den Noordelijken Parallel-
weg, onder  den , enz.: 
bilj. , als: 
J.  Burk . te Onsterbe 

ingek. 10 

 iiiarineliakkerij . bet 
 verbonden woonhuis 

81401 ingekomen 17 bilj , al 
>. 818»  Gebr. Boon. 

"  J. . 
J. F. Philips, 
1'. " 
A. 
W 
P. 

bouwen van een daaraan 
en een regenwaterbak: 

11,770 
11,600 
11.616 
1.1.600 
12,067 
12,108 
12,510 

het bouwen van een kweek-
te : ingek. 

, lijke. 
's , 
Strijen. 

, 
's-Gravenpolder. 
Steenbergen. 

te 's-llago. /  11.17S 
. "» 0 

, » 10,457 
. » 10,200 

1 idem t 9.(17:1 
1 idem » 9.275 
1 idem x 8,986 

idem » N690 

10,000 
ij idem ' 
» idem 1 0 

idem » 0 
itl< i n 1 15.S10 

„ idem 15 0 
idem 15,720 

f, idem 16,700 
l) idem » 15X90 
l, idem 4 
» idem » 15,460 
1 idem 1 15 450 
9 id 1 16,400 

idem l 15,880 
1 idem » 14.903 

idem * 14.59
0 idem 14.400 

ildaar, werd niet gegund, maar  is thansouder-
O hands besteed aan G. . te Nijmegen, 

tón dienste der  kiistverlich - voor  7100. 

Zaalinau. 
, 

de Jong, 

1'. . 
A. Vos . 
A. Bels, 
A.

s en Steijaart, 

G.
Gebr. , 

e Waard en Wijk . 
's-llage. 5 : 

ting op Java's 4e punt: 
lo. het gereedmaken en leveren van het 

hardsteeiiwerk voor  de fun.leering van den 
ijzeren knsllichltoren: minste inschr. was het 
Technisch Bureau Nierstrasz. te Amsterdam, 
voor

io. het gereedmaken en leveren van het luiril -
steenwerk voor  het etablissement, bestemd voor 
de verlichting; minste inschr. was A. P.Schotel 
Gz.. te , voor  2150. 

 5 : lo. het maken van een ge-
bouw voor  sluispeis ' l iu de nabijheid van de 
schutsluis aan het benedeneind van , 
ten dienste der  grnndberging op de , 
voor  de verbetering van den waterweg langs 

m naar  zee: ingekomen 11 bilj. . als: 

en W. Wissing. 
'bi' , v. , 
Polman, 
nr. , 

A. . . 
!l . v. d. Ven, 

e 
. A. 

. .lm. 
G. . 
gegund. 

Eibers, 

. d. . 

te Westervoort, 
» Arnhem, 
» idem 

idem 
idem 

 idem 
idein 

 idem 
,. Wad.linksveeti, 

Arnhem, 

/' 21,876 
'- 1 
» 22.350 
» 21.450 
» 20.400 
» 10.000 
» 18.070 
., 18,400 
.. 17,8.10 
» 10,2.10 

v  de school aan de 
is iipeedrageu aan de 

Jas &  W. . Nijelies. 
 Nov. door  deu arrhi -

van der  Boogaard aanbestede bouw 
koffiehuis met woning voor .

e bouw 
Prinsessestraat, aldaai 
minste inschrijvers. A. 

i 
toet A. 
vau een 

A P. P. Boel', 
G. J. C. de . 
G. de , 
A. de Groot Cz, 
J, . de Jongh, 

2o. het driejar i 

Nieuwlauil, 
Arkel , 
Goricheui, 

, 
Aluei.le, 

f 38.500 
» 37,286 
. .16.752 
 .16.500 
15,366 

. v. d. , 
J. v. d. Nadort. 
.1. Bout. 

. v. Prooije. 
W. . 
J. . 
P. A. Vroeg, 
. v. d. Vlugt Jr., 

 d. , 
. de Neef , 

,1. Blok. 

tc , 
 Strijen, 

» Brielle, 
» Ablienbroek. 

'tsluis. 
. Nieuwhelvoet, 
» Naaldwijk , 

, 
 lleeuvliet. 

» Brielle. 

i-Gravendeel, 
onderhoud der n 

te Asperen; ingek. .1 hilj , als: 
per  jaar  1 ingek. 8 hilj  , als 

te Arkel .  5000 . . Tegel. 
» Ameide. » 5141 P. A. Grubb"ii . 

, » 4717 . Janssen. 
Bestek  204, de ver-; W. , 

runnin g van de e t bij  Gal- P. Op de . 
genkamp te ; ingek. 2 bilj , als: ' G.

 Thinner, te . f 11.480, G. Siueets. 
 Otten. » idem » 11,472! E. , 
to. Bestek  205. de verbetering der -

kampshrug over  de e llnofdvaart in den 
; ingekomen 2 hilj , als: 

le levering van ballaststeen voordi 
rivierwerke n op de , in 2 perceelen 

 10.878 
 0,666 

» 0.174 
 0.274 

» 0,107, 
» 9,1251 
 0.086 

. 8.090 
» 8,909 
» 8.0.13 
k 8,887 

-
|,erc. 

G. J. C. de . 
.1. , de Jongh, 
A. dc Groot Cz, 

 4 : 

 "Otten , 
 Timmer. 
Bestek no. 

hilj , als: 
Fr . v. Balen, 

 Timmer, 
 Otten, 

F. Aberson, 
. llunse Jr., 
 Strating, 

te . 
 idem 

204 en 205, in massa; 

te Nieiiweschans, 
» , 
» idem 
» Steenwijk, 
» Assen, 
» Nieuwe|iekela, 

 Pern.it. 
» . 7

» 13.072 
» 1.1,851 
 1.1,457 

» 13,300 
 4 : het bouwen eener  boeren-

behuizing met bijlevering der  materialen, voor 
 ingek. 6 hilj ,

3. en A. Pranger, te Stadskanaal.  4347 
, » Stadsmusselkanaal, » 4277 

 P. Gcersema, » Nieuwepckcla, » 4221 

Since ts, 
ƒ 2824 P. A. Grebben 
» 25701 rik cn ) u 

ingek. 6 ! E. Janssen, 
 Permit, 

ƒ 14.540 1(1. Straalman. 
» 14.000] J. lullen, 

E. . 
Sn. bet maken van werken tot normahseering 

eu verdediging van den linkeroever  der e 
, onder  de gemeente ; ingek. 8 

hilj , als: 
'1' . te Sliedrecht,  34,(147 

te Blei ik, 16.900 
>i , 15.700 

, 15.405 
>i idem » 14.000 
 l.inne, 14.728 

» . 14.650 
» Wel, » 14,536 
» Ohbicht. » 14.000 

., als: 
. ƒ 13,350 

Tegelen. 12.810 
, 12.700 

Ohbicht. » 12.700 
. s 12.380 

Grave. 12.258 
Wel, 11.772 

C. m Jz, » idem  34,li(l0 
A. . v. Wijngaarden Uz, » idem » 31.000 
G de , » Gorichem,  31.100 
A. G. , » Bedel, » 32.900 
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 te 11 uren, door  burg. en weth. van . ten 
gemeenteliuize: hot afbreken van het oude- en het bouwen van een 
nieuw schoolgebouw te , met de levering van de benoodigde 
materialen, arbeidsloonen enz. . bij  den architect G. . Publiek-
huijsen, te . 

 te 12 uren, ten raadhuize: lo. de levering aan de 
emeente van dennen- grenen-, eiken-  gecrensoteerd dennenhout, 

hardsteenen trottoirbanden, kalk. tras. teer. touwwerk, sniidswerk, vlakke 
Waalklinkers, gegeten-ijzeren straat svp bons, olie. brandhout en turf ; 
2o. het onderhouden der  openbare porn|>cn. alles ged. '84. 

, te V2\ uren. door  burg. en weth.: lo. het leggen van een 
houten bevloering in de gyninustiekschnol in de St.-Jansstraat, met 
bijleverin g der  bouwstoffen, arbeidsloonen, transporten enz.; 2o. de 
levering van; hardsteen enz. ged. '84: lood, zink enz.ged. '84; gesmeed-
ijzerwerk , ged. '84; rangen, spijkers  ged. '84; steen, kalk  ged. 
'84; grene- en vurehont, ged. 84. hiijetten inzenden uiterlij k 15 , 
ten raadhuize. 

 (gemeente Vries), te 2 uren. door  gezusters F. en J. , bij 
G. : het bouwen van een woonhuis te 1de. . bij  den architect 

. , te Vries. 
 te 2  uren, door  de commissie van administratie ovei 

de gevangenissen, in het huis van tuchtiging en opsluiting: de levering 
van machinaal-gesponnen vlassen, bieden, wollen en katoenen weefgarens 
en best houtskoolhlik, ged. '84. 

 te 6 uren, door  Joh. Sterk, bij  den logementhouder  L.van 
den : het afbreken van een woonhuis aan het Oosterha ven hoofd, 
aldaar  en het bouwen van Oenc bokkingrnokori j  met werkplaats en 
bovenwoning. . bij  den architect J. , aldaar. 

 te 10 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: het uitvoeren van verbete-
teringen van ondergeschikt belang in de forten bij  het , bij 

n en . . op het bureau. g ƒ ,000. n 
inzenden 17  voor  uren, op het bureau der  genie. 

 te 10 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: lo. het maken van eene inun-
datickade bij  de Wiors; 2o. het doen van herstollingen aan de tijdelijk e 
kazerne op het terrein . . op het bureau der  genie. Öilj . 
inzenden , vóór  uren. op genoemd bereau. 

 te 11 uren, door  commissarissen van den straatweg van 
Gouda naar  Bodegravo, in het logement-Blom: het onderhouden van-
en het doen van herstellingen aan genoemden straatweg met dc daarin 
liggende kunstwerken, voor  3 jaren, aanvangende l Jan. '84. lid . bij  | 
ben burgemeester  van Zwammcrdam. 

 te 12 uien. door  het ministerie van justitie: de levering 
der henoodigd heden voor  de n Ümmerschans en Veen-
huizen, dienst '84, in perceelen. 

 te 12 uren, door  directeuren der  Stieltjes-kanaalmaat-
schappij, bij  E. Bekkering: het maken van: Bestek no. 6, 17 duikers, 

k no. 6, 2 sluiswachterswoningen, Bestek no. 7, 2 hrugwachters-
vtoningen. . bij  den ingenieur  der , te . Aanw. 
17 , te beginnen te , te 9 uren. 

 te 1 uur, door  de commissie voor  de gemeentereiniging, ten 
haren kantore: de levering van magazijnsgoederen, dienst 1884. bestaande 
in: zinken deksels, privaatbrillen , borstelwerk, klein gereedschap, mate-
rialen, hout- en ijzerwaren, enz. enz. 

, in het Timmerhuis: de levering van ^veraclullende 
materialen, ten dienste der  gemeente, in perceelen. 

 te 10 uren, door  den eei-staanwezend-ingenieur, iu de 
: het bouwen van 10 woningen voor  gehuwde militaire n op het 

kazerneterrein aan de , aldaar. . op bet aureau der 
genie. n inzenden 18 , vóór ;! uren. g f 23,000. 
(ilerbesteding). 

 te  uren, door  het ministerie van waterstaat enz.: de 
aanleg van eene kade in den n overlaat, behoorende 
tot de werken van tie Waal, onder  do gemeente lleerewaarden. . 
bij  den hoofdingenieur  voor  het le rivierdistrie t Van der  Toorn, te 

e en bij  den ingenieur  Stieneker. te Nijmegen. g ƒ 19.000. 
 te 11 uren, aan 's s werf: de levering van 60,000 

. Noordsche hennep. 
 . te 11 uren, door  commissarissen en directeur  van de 

Ginnekensche Tramwogmaatschappij, bij  Verdaasdonk, huize -
oord: liet bouwen van remise en paardenstallen. . hij  den architect 
P. Sellers, aldaar. 

 a/d. , te 11 uren, door  het gemeentebest.: het op-
hoogen van een terrein, bestemd tot algemeene begraafplaats. . bij 
den bouwkundige A. den Boer, aldaar. 

, te 12 uren, door  den *staanwozcnd-ingeniour  te 
Nijmegen, op het bureau der  genie in de kazerne : het 
doen van voorzieningen betrekkelijk de kazerneering en stalling te 

. . bij  den opzichter  fortilicatiën , aldaar. Bilj . inzenden 
18 ,  3  op genoemd bureau. 

 (Zeeland), te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het onder- | 

1>rofiel-b rongen van de krui n van den k en het daarover  aan-
eggen van eene grintbaan, met daarmee in-verband-staande werken; 

2o. het leveren van 390 a grove en 714 3 gewone grint . . bij 
den gemeentesecretaris. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het eenjarig onder-
houd der  gemeentegebouwen en verdere werken; 2o. het éénjarig 
onderhoud van hot rijspakwerk aan de , aldaar. . bij  den 
gemeentearchitect T. E. van Eikel. 

. te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering van de ten dienste 
der gemeente, ged. '84, benoodigde materialen, als: lo. houtwaren 
(eike-, Amerikaanseh grene-, grene-. dennehout; delen, rondhout); 2o. 
ijzerwerk ; 3o. spijkers en lichte ijzerwaren; 4o. lood, zink en soldeer; 
5o. verfwaren en glas; 6o. teer; ?o. kalk: 8o. grint ; Uo.zand; lOo. 1500 

3  puin, in 3 perceelen; llo. plantsoen- en boomgewas; 12o. 46 
iepe- en 3 kastanjeboomen (niet inbegrip van planten en onderhoudt n); 
180. 101.000 blauwe l.lselstrautklinkers, 40,000 , 30,000 
vlakke Vechtsche straatklinker s (Veehtsehe vorm), 25.000 vlakke idem 
(Waalvorni  25.000 vlakke Vechtsche klinker s (Vechtsche vorm), rollaag-
steen, 25,000 vlakke Waalstraatklinkers, 10,000 e he straatkeien 
» / „ , 102.000 Beii-Abin straatkeien »ƒ,,. Bilj . inzenden 18 , vóór
uren, t e  secretarie. 

 te 2 uren. door  .1. . Beflie. in bet café Panorama: 
het bouwen van een fabrieksgebouw niet stoonischoorsteen, ketelhuis 
en machinekamer, ten behoeve' eener  stnnm-dinmantslijporij . on een 
terrein aan de Ververstraat, aldaar. . bij  den architect-werktuig-

j  kundige J. W. , aldaar. 
 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., ten 

dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van stationsgebouwen, werken 
tot beveiliging en afdeeling eu van eenige verdere werken, voor  het 
gedeelte m van den spoorweg , . 

, bij  den eerstaanwezend-ingenieur, te Gorichem en den sectieingenieur, 
te . g ƒ #88,000. 

 door  de Bouwmaatschappij: het bouwen van een heerenhuis 
en 6 burgerwoningen, aldaar, met bijlevering der  materialen. . bij 
den architect A. . ü, , aldaar. 

, te 11 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
Normaalschiotsehool: het bouwen van stallen voor  verdachte paarden, 
te 's . g ƒ 6400. Biljetten inzenden 19 , vóór 3 uren, 
op het bureau dei'  genie, aldaar. 

 te 11 uien, door  den burgemeester: het onderhoud van 
de schoolgebouwen enz., iu 4 perceelen, ged. '84. 

 te 2 uren, door  het best. van Walcheren, in de Abdij : 
de levering van: a. 210,000 stuks straatklinkers, b. 20,000 stuks gesor-
teerde Quenastkeien. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: het door  bestrating 
met keien verbeteren van den bestaanden grintweg van de korn der 
gemeente Sas-van-Gent naar  de gemeente Assenede (gehucht t 
Staakje".) Aanw. 20 , te 9 uren. 

 te 4 uren. door  burg. en weth.: de ontvangst der  tol-
gelden op ver-schillende wegen. 

 ten huize van den architect W. C. de Groot: het af-
breken en opruimen der  ruïne van de afgebrande boeren huizing op de 
zathe. in gebruik bij  S. van der  Veer, onder  Veenklooster  en het 
bouwen van eene stelphuizing op een nieuw terrein, aldaar. . bij 
genoemden architect. 

. 
 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: het maken van werken tot 
afvoer  van water, voortkomende uit de doorkwelling van de dijken van 
het kanaal door  Walcheren, in 4 perceelen. . bij  den hoofdingenieur 
in het 11e district , te g en bij  den ingenieur , te 
Vlissingen. g resp.: f 3200, ƒ 4400, / 5000 en ƒ 600. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het bouwen van wal muren 
langs een gedeelte van de Veenlaan, van de Veenkade en van den 
Noord wal, aldaar; 2o. het maken van een gedeelte walmuur  langs de 
haven te Scheveningen. Aanw. 19 , respectievelijk te 10 en te 
11 uren. 8o. het afgraven van het terrein, gelegen aan de landzijdo 
van het l Garni te Scheveningen. Aanw. 19 , te l l ' / i uren. 

Zu t t in . te 2 uren, ten raadhuize: lo. de levering van materialen 
voor  het onderhoud der  gemeentewerken, waaronder  25 3 iepehouten 
brugschrooten, henevens de verfwaren en ijzerwerken, in '84; 2o. de 
levering van 100 nieuwe privaattonnen; 8o, het ophalen der  asch en 
vuilni s en het vervoer  der  tonnenwagens in '84 eu '85. . bij  den 
gemeentearchitect F. . van Etteger. 

 te 3 uren, ten raadhuize: lo, het driejari g onderhoud van 
al de straatwegen der  gemeente: 2o. het éénjarig onderhoud van ge-
meentegebouwen, bruggen, riolen enz. . bij  den gemeentebouw-
meester. 

 , door  den architect . P. van den Aardweg, voor  reke-
ning van notaris  van k (in de Beemster), in het s der  gemeente 
van . Proper: het bouwen van een hoerenhuis niet koetshuis, 
paardenstal, bergplaats en brug. . bij  genoemden architect. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: lo. het doen van ver-
nieuwingen aan-, en het éénjarig onderhoud van verschillende sluis-en 
wegwerken; 2o. het leveren van verschillende materialen, in 22 

. 
 te 11 uren, door  den commandant in het 3e geniecom-

mandeiuent. hij . C. van der : het verbeteren van het fort aan 
de buitensluis en van de rivierfronto n der  vesting Willemstad, alsmede 
het maken van cementbeddhigon in de stelling van Willemstad. . 
op het bureau van genoemden commandant en op dat van den eerst-
aanwezend-ingenieur  te Willemstad. Aanw. 18 , te 1 uur. g 
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f 84,000. n taanden 21 , vóór 3 uren, op het bureau van 
den commandant to t 

 te 12 uren, door  den ontvanger  der  registratie en domeinen, 
ten zijnen kantore: lo. Bestek no. 4. het slechten van een deel van 
bastion V te , bot dempen van een deel der  gracht benoorden 
dat bastion en van do kolk bij  de groote kazerne, hot aanleggen van 
aardobanen en het verleggen van den uitri t naar  Groningen; 2o. Bestek 
no. 5, het slechten van een doel van de vestingwallen tusschen den 
uitri t naar  Groningen en de voormalige l.andpoort te , cn het 
maken van oen aarilohaan. . bij  den ingenieur  voor  do ontmanteling 
der  vestingen, te Arnhem en de opzichters G. , te Groningen en J. 
Goudbeig, le . Aanw. 21 , to 2 uren. 

 te 12 uren, door  de Geldorsch-Ovorijselsche -
spoorwegmaatschappij, in do sociëteit e Eendracht: lo. Bestek no. 24, 
leggen van spoorbaan en wissels enz., ten behoeve van do locaalspoor-
wegon van n naar  Enschedé en van Boekeloo naar o ; 2o. 
Bestek no. 2r>. gebouwen en inrichtingen op de stations . 
Enschede. Neede en Winterswijk , in 4 perceelen. . aan het bureau 
der . Bilj . inzeilden uiterlij k to 11 uren. aan bet bureau 
der , te Winterswijk . 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eenerniouwe 
onderwijzerswoning cn het maken van oen scheidingschot n hot school-
gebouw, een en ander te Zuidwulde. . bij  den geineonteopzichter  A. 
Woldendorp. Aanw, 20 . te 9 uren. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.! de levering van de 
benoodigde materialen ten dienste der  stedelijke gasfabriek in 1884, 
als getrokken-ijzeren pijpen, litting s enz.; koperen fittings, enz.; smeed-
ijzer, plaatijzer, enz.; spijkers, schroeven, enz.; blik , zink, tin. enz.; 
vijlen; gietijzer; glaswerk; gegoten-ijzeren püpen: kalk; verfwaren: 
borstelwerk: patentolie; touwwerk, enz.; savclaard, steenen en hout, 
te zauieii uitmakende 13 perceelen. 

 . te 1 uur, op het raadhuis: het maken, zinken en be-
storten van bleoslagen en liet maken van pakhermen. tor  voorziening 
van den linker  Useloever  langs het . 

 door  het gemeentehest van : ;het wegruimen 
van een tjalkschip, gezonken in do haven te [.emmer. Schip en lading 
steenkool komen ten voordode van den aannemer. 

. 
 te 11 uren. bij  notaris : het bouwen van eene 

nieuwe voorhuizing en verbouwing van oen molkenkeldor  op de zathe, 
bewoond door  .lelie Stienstra. onder  Tram. Aanw. 20 . 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. hot leveren van klinker -
steen, ten behoeve van do bestrating der  gemeente, ged. 5 jaren; 2o. 
het leveren van keien. ged. hetzelfde tijdvak . 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: het vergrooten enz. der 
eerste openbare school in de kom dor  gemeente, met de levering van 
al het daartoe benoodigde. . bij  den architect A. Vermaes . te 
Slicdrecht en den opzichter ï . n , te Striien. Aanw 20 

, te 10 uren. 
 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het onderhoud der 

gemeentewerken over  '84, volgens tarief; 2o. het voltooien van de in-
aanbouw-zijnde school voor  kosteloos lager  onderwijs met onderwijzers-
woning in de Nieuwe-lluizen; 3o. het leveren en leggen van trottoir -
banden, benevens het leveren en leggen van rioolkolken met leidingen, 
ten behoeve van het verbeteren der  straten aan de Oude-Vest. Aanw. 
van no. 2 en 3, 18 , te 10 uren, te beginnen met het 3e perceel. 

 te 12 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: lo. het doen van velschillende 
verbeteringen van ondergeschikt belang aan de forten Gagel, -
lioek en Voordorp. g ƒ24,000); 2o. het inrichten van terrein 
bij  Utrecht voor  den bouw van kazernen enz., en voor  oefeningsterrein 
raor  een regiment vestingartillerie en voor het korps genietroepen. 

g ƒ 64,500). . op hot bureau der  genie. Aanw. resp. 19 en 
18 , te 10 en te 12 uren. Bilj . inzenden 23 , vóór 3 uren, op 
het bureau der  genie. 

n , te 12 uren, door  het ministerie van hinnenl. zaken, aan 
het gebouw van bet prov. best.: het maken van leidingen voor  water-
verbrui k en brandblusscliing in de Bibliotheek, het Ziekenhuis en den 

s der , met alle daartoe behoorende werken en in 
aansluiting met het buizennet der  waterleiding, aldaar. . bij  den 
bouwkundige aan bet departement en bij  den opzichter  der  uni'versi-
teitsgobouwen J. C. . te Groningen. Aanw. 17 , te 10 
uren. g ƒ 3500. 

 bij  den landbouwer S. G. van der : het maken eener 
khiikerbestratiiig , lang p. m. 624 , met hijbehoorende werken en 
leveranties. Aanw. 20 , te 1 uur. 

, te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken 
en leveren van een ijzeren ku.stlichttoren, bestemd voor  Java's vierde 
punt. (Te vervaardigen in eene Nederlandse he fabriek ) . bij  den 
bouwkundige bij  den dienst van het loodswezen, aan het departement, 
21 . 

 te 11 uren. door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best.: het driejari g onderhoud der e 
zeewering. . bij  den hoofdingenieur, te m en bij  den ingnicur 
Welcker, te Alkmaar . Aanw. 19 . g / 7200 jier  jaar. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz. aan 
het gebouw van het prov. best.: het onderhoud der  werken van het 

. . bij  den hoofdingenieur, te m en bij  den 
ingenieur , te . Aanw. 20 c g ƒ 7000. 

 te 11 uren, door  burg. en weth.: het bouwen eener  onder-
wijzei-swoning. . bij  den architect J. . van Waning, te . 
Aanw 21 , te 11 uren. 

 te 11 uren, door  den burgemeester: lo. het onderhonden 
van de gemeentegebouwen enz., in 4 perceelen, god. '84; 2o. het onder-
houd van eenige gemeentewerken ged. '84; So. het onderhoud der 
bestratingen ged. '84. Aanw.: van no. 1, 21 , te 9'/, uren, begin-
nende aan het gebouw achter  het gemeentehuis, van no. 2 en 3, 20 

, te 10'/, en te 11 uren. 
 te 1 uur, door het ministerie van koloniën, in het 

gebouw der j  Tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
verschillende bencodigdheden, in 59 perceelen, o.a. van: divers ijzeren 

. ; getrokken- en gegoten-ijzeren buizen; gegoten-ijzeren neuten; 
gegalvaniseerd-ijzeren emmert en putketting; lood, blik en zink; spitsen 
voor  weoralloiders; metselstecnen (Waalklinkers); Cardiff- , Ncwcastle-
steenkolen en smeedkolen, enz. enz. enz. 

 te 2 uren, ten kantore der  gemeentegasfabriek: lo.de 
levering van magazijnsgoederen, in 16 perceelen (waaronder 300,000 
hG. khutkalk) , benoodigd ged. het dienstjaar  '84; 2o. het onderhoud 
der  fabrieksgebouwen enz. ged. het dienstjaar  '84; So. het lossen en 

 vervoeren van Engelsche en e gaskolen, alsmede van kluitkalk , 
] ged. het dienstjaar  '84. Aanw. voor  het onderhoud 19 en 22 . te 
j  9'/j  uren. 

 (Zeeland), te 3 uren, door den eerzame S. Wisse, in de 
g bij : het afbreken van oude gebouwen, en het bouwen 

 van een nieuwe graanschuur en afzonderlijk staand varkenshok met 
; stalling, op de door  hein bewoonde hofstede . . bij  den 
' architect A. e Clercq, te . Aanw. te 10 uren. 

 '£S
 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 

 het gebouw van het prov. best.: het verbeteren van de -
| leidingen ten oosten vin het kanaal van Neuzen, met hijbehoorende 
| werken. . bij  den hoofdingenieur  van het Ue district , te g 
; en bij  den ingenieur, te Neuzen. Aanw. 20 en 22 . g 
i f 12.000. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken en 
leveren van het ijzer- en houtwerk, benoodigd voor  het etablissement, 
bestemd voor de verlichting op .lava's vierde punt. (Te vervaardigen 
in eene Nederlandrche fabriek.) . bij  den bouwkundige bij  den dienst 
van het loodswezen enz. aan het departement. 21 c 

1 , te 12 uren, d  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. best.: het vierjarigoiiderhou d van- en het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan de e wegen in 
Gelderland, in 19 perceelen. . bij  den hoofdingenieur te Arnhem, 
voor  het geheel: voor  de perceelen in het noordelijk arrondissement bij 
den ingenieur  Van , te Zutfen en voor  de perceelen in het zuidelijk 
arrondissement bij  den ingenieur  Van den Santheuvel, te Arnhem. 

: perc 1 f 7300, perc 2 /'11.450, perc. 3. f 10,950. perc. 4 
/' 8450, perc. 5 ƒ 6025, perc 6 f 5100. perc 7 f 7140, perc. 8 ƒ 7445, 
perc. 9 / 23,550, perc 10 f 22.275, perc. 11 f 8950. perc 12 f 2830 
perc 13 ƒ 8350, perc 14 ƒ 8810, perc 15 / 4625, perc. 16 /"061Ó, perc. 
17 ./ 10,245. perc. 18 ƒ 2870, |ierc 19 f 2265. * ^ 

 te 10 uren, door  het . parochiaal kerkbest. van den 
. Joannes, in het l t Stato-wapen: het bouwen van eene kerk 

met toren enz. . bij  den architect E. .1. . te . 
Aanw. 21 . te 12 uren. 

 te 12 uren. door  het prov. best.: lo. het onderhoud van het 
le. 2e en 3e perceel der  proiinciele grintwegen in Overijsel, van 1 

i '84—30 Apri l '85. g resp.: / 22115. /'  11.280. f 1455, samen 
ƒ 15.030; 2o. het verrichten van vernieuwingen, heistellingen, verf- en 
leerwerk aan de kunstwerken, gebouwen enz. der t en hare 
zijtakken, ged. '84, in 3 perceelen. g resp.: / 985, ƒ 1775. ƒ1070; 
3o. het onderhoud van de aarde- cn verdiepingswerken van de -
vaart en hare zijtakken over  '84. in 3 perceelen. g resp.: ƒ 3810, 
ƒ 2770. ƒ 1455. . bij  den provincialen ingenieur  A. g a en 
bij de betrokken opzichters. 

 te  uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 
aan hot gebouw van het prov. best.: lo. het verhoogen van den Statendijk 
in de gemeente Weststellingwerf, behoorende tot de zeewerken in 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, 
te n en bij  den opzichter  Postma. te . Aanw. 21 

c g f 3950 : 2o. het vervangen van de houten draaibrug over 
de l door eene ijzeren, behoorende tot de kanalen van Fries-
land. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, te 

n en bij  den opzichter  Wind, te . Aanw. 21 
. g ƒ 3500; 3o. het éénjarig onderhoud van , 

behoorende tot de zeewerken van Friesland, in 4 perceelen. . bij  de 
betrokken opzichters. Aanw. 21 . g resp.: f 950, / 750. 
massa f 1700; f 2150, ƒ 750.  J ^ 

 te 11 uren, door  het best. der  Vereeniging tot verbetering 
der  arbeiderswoningen, in de Nieuwe Stadsherberg: het bouwen van 
22 arbeiderswoningen. . bij  de architecten W. &  F. C. , 
aldaar. 

, te 12 uren, door  burg. en weth : het verbouwen van de 
bestaande gemeenteschool met aanbouw van 2 lokalen, onder  bijlevering 
van schoolnieiibeleu, materialen, arbeidsloonen, transporten enz'. . bn 
den architect G. J. Cubes, te Utrecht. Aanw. 21 , te 11 uren. 

 te 1 uur, door de ingenieurs-architecten VV. van 
n Campagne &  E. Confeld von Felbert, in e e : 

het bouwen van 6 woonhuizen aan de Verlengde-Vondelstraat, te 
Nieuweramstel. . op 17, 18, 19, 20, 21, 27 en 28 , ten kantore 
van genoemde ingenieurs-architecten, k 43. aldaar. Aanw. 
21 en 28 , te 12 uren. 

 'savonds fi  uren, door  den architect G. . Piibliekhuijscn 
(te , namens . s tc , in het l e Gouden 

: het bouwen van een heerenhuis aan den , 
te Nijmegen. . bij  genoemden architect. 

 te 10 uren, door  het best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap Ellewoudsdijk en den calamiteusen Borselepolder, 
in de : de herstelling van stormschade te Ellewoudsdijk. 
Aanw. 28 en 31 , van 10—12 uren. g ƒ 16,493. 

 te 11 uren, in het Gemeenlandshuis van : de levering 
van: 6,000,000 . of 3000 last bazalt-stortsteen en 1,200,000 . of 
600 last bazalt-zinksteen; 2o. 150,000 bos llollandsch rijs , 2500 bos 
tuinlatten, 2500 bos Walchersche palen, 25,000 stuks kruisband en 
250,000 stuks wiepband. . bij  den fabrieklandmeter  P. van den 
Berg Jz., te . 

 te 12 uren, door het ministerie van financiën: lo. het 
onderhouden van- en het doen van eenige heistellingen, ged. '84, '85 
en '86, aan het gebouw tc , waarin gevestigd zijn de kantoren 

van de hypotheken en het kadaster. . bij  den bouwkundige voor  de 
landsgebouwen in het 2e district , te e en bij  den hoofdopzichter 
J. J. G. , te Breda. Aanw. 2 Jan., te 1'/, uren; 2o. het onder-
houden van- cn het doen van eenige heistellingen ged. '84, '85 en '86, 
aan het gebouw te , waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken cn het kadaster. . bij  den bouwkundige voor  de lands-
gebouwen in hot 2e district en den hoofdopzichter  J. A. Weinberg, beiden 
te . Aanw. 2 Jan., te 10 uren. 

 tc 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: het maken van 2 zomerwaterkeerende leidam-
men ten noorden en ten zuiden van de llonderdelsehebrug in den 
Staatsspoorweg 's-Bosch—Bokstel. . bij  den hoofdingenieur  in het 6e 

den arrondissementsingenieiir , beulen te 
te Vueht. Aanw. 31 , 

s-Bosch 
te 11 uren. 

district , 
en bij  den opzichter  Brouwer 

g ƒ 5120. 

 te 1 uur, door de besturen van de polders Grootc-
, Zaamslag, . , Eendracht en , ten 

gemeentehuize: het onder-proliel-brengen. verbeteren en begrinten van 
den weg, beginnende aan den grintweg van de hootdkoui der  gemeente 
Zaanislag naar de losplaats en eindigende nabij  het gehucht Othene 

aan den grintweg naar  Neuzen, met bijlevering van de benoodigde 
grint . Aanw. 11 Jan. te 10 uren, samenkomst bij l in U  Goossens, te 
Othene. . bij  den opzichter  .1. C. Eijke, te Zaamslag. 

, door  den eigenaar  van de Workumer-Parregaaster- en 
, bij  den opzichter  G. van der : het bou-

wen van 6 boerderijen met voostalling. waarvan 3 Noordhollandsch en 
8 Zuidhollaiidsch model, één dezer  laatsten met annex heerenhuis. 

 te 12 uren, door het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor  het gedeelte Staveren— 
Sneek, van den spoorweg . . bij  den hoofd-
ingenieur, te Zwolle en den sectieingenieur, te Sneek. Aanw. 29 en 30 
Jan., te 11 uren. g f 190,500. 

 door  kerkvoogden der  Nodorlindscho e gemeente 
van Goutum cu Swichuin: het bouwen eener  stelphuizing onder  Goutuin 
en 2 afzonderlijke groote regenbakken. Aanw. 17 , te 1 uur. 

t bouwen van een woonhuis, aldaar. . bij  den 
architect J. , te o (O.) 

A F L O O

. 
eene verbouwing aan de 
. , onder  beheer 
W. ; ingekomen 11 

/ 3093 
» 2584 

'496 
 2466 

» 2447 
» 2439 
» 2388 
» 2383 
» 2250 
» 2249 
 2169 

 6 c 
behuizing van .
van den architect N. 
bilj. , als: 

É. Berkenbosclt 
G. S. Nanninga. 
B. de Jong, 
A. de Vries, 
J. lbelings, 

. , 
E. Peters, 

. de , 
J. G. Fikkert , 
E. A. , 

. , 
gegund. 

 6 : de levering der  buizen 
voor  de Waterleiding is gegund aan . S. Stokvis 
&  Zonen, te , voor ƒ 18,485. 

, 7 : het maken van twee wis-
selplaatsen, benevens de uitvoering van eenig 
grondwerk, in de Zuidwillemsvaart; ingek. 6 
bilj. , als: 
Q , te Tegelen, ƒ 8320 
F. v. Golstijn Brouwers, » Asten, » 7000 

. . , » 6983 
A. v. Balsvoort, <i Nuland, i> 6897 
J. A. v. , » Schijndel. » 6665 

. J. Versteeg, » Oosterbeek,» 6550 
g » 7100 

 7 : het maken van wer-

ll . , te Winschoten. ƒ 176S 
. Plas, » idem » 1640 
Groningen, Se perc. ingek. 8 bilj. , als: 
G. P. v. . ƒ 3977 
11. J. ,  3850 

. .1. . Walker, i 3797 
E. Berkenbosch, 
J. Versteeg, 
.1. . , 
.1. Poelman. 
T. Y. Jelsma, te Groningen, 

J. W. Fransen, 
A. Ooijman, 

. Suwijn, 
. Ferwerda, 

G. Jansen, 

4e perc. 
ƒ 3532 

2995 
2887 
2978 
2979 

i 3188 
3100 
3040 
2830 

. 2648 
5e perc 

3793 
3785 
3678 
3730 
2979 

ken tot oeverdedigin. 
ingek. 8 bilj. , als 
Joh. de Jonge, 
A. v. Po|>orhig, 
P. , 
G. Bolier, 
Jb. de e Jr., 
C. . Boller, 
Jb. dc e Jz., 
C. : 

van den Suzannapolder; 

Sneek, 6e perc.: T. Prins, te Sneek, ƒ 1620. 
Heerenveen, 

G. v. d. Werf, , 

te Biezelinge, ƒ 5190 
» Bruinisse, » 5135 
» Stavenisse, n 5100 
» Scherpen isse,  5089 
» Stavenisse, » 5050 
» Scherpenisse, » 5022.50 
» Bruinisse, » 5017 
» , » 5006 

e is, onder  nadere goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten, aannemer. 

g ƒ 5010 
 8 : lo. het bouwen van tien 

woningen voor  gehuwde militairen , op het 
kazerneterrein aan de n bij ; 
ingekomen 10 bilj. ; 
hoogste inschr. was . , 
minste » E. . , 
Begrooting 

2o. het maken van bergloodsen 
gen enz. aan het Penningsveer 
ingek. 8 bilj. ; 
hoogste inschr. was C. Bos Az., 
minste » S.  Peijra, 
Begrooting 

Eeistverineld werk zal worden herbesteed. 
 8 : het uitvoeren van vernieu-

wingen en herstellingen aan- en het onderhouden 
ged. 1884, '85 en '86 van de rechtsgebouwen te 
Groningen, , , Assen, 
Zwolle, Almeloo en ; de gevangenissen 
te Appingedam, Winschoten. , Sneek, 

, Assen, Zwolle, Almeloo en : 
Appingedam, le perc. ingek. 3 bilj. , als: 

. Pot, te Stedum, f 4900 
. Stevens, » Appingedam. » 4598 
 Bolmeijer, » idcin » 4579 

Winschoten, 2e perc. ingek. 5 bilj. , als: 
. , te Winschoten, ƒ 2374 

G. , » idem » 1986 
 de Groot, » idem  1972 

. J. Visser, idem 
E. S. Westra, idem 

. Post, idem 
P. Vink , idem 

Assen, 
. de Vries, 
. Neissingh, 
. Winters, 
. e Jr., 
. Jalving en . Smallenbrock, 

A. de Vries, 
. Winters, 

G. V, d. Grampel, te Assen, 
Ztcolle, 

T. Schuurink, 
11. .1. , 
J. Pellcnkoft &  Zn., 
G. Schutte, 
J. . v. Osch, 

. Wilmink , 
A. v. Straaton, te Zwolle, 

Almeloo, 
J. 11. Scholten, 

. . Spoor, 

7e part 
ƒ 2100 

1320 
1800 
1874 
1578 

9e perc. 
ƒ 1880 

2160 
2100 
2000 
1955 
2500 
1679 
1894 

8e perc 
ƒ 1600 

1449 
1490 
1624 
1044 

10e perc. 
ƒ 4687 

3790 
B800 
3676 
4034 
5094 
3927 
2849 

. Wienhoven, 
llilkes, 
Frinthamcr , 
Tom en van Bergen 

, 
C. , 
J. , 
('ruijtl '  eu Schouten, 

, 
, 

Stelwagen, 
. .1. , 

. 
, 

Tromp. 
Eckhardt , 
T. .1. , 
Bra on, 
Vos, 

. v. d Tas, 
Van , 
Verhruggen, 
Wijbran.l t &  Co., 

, 
. Struijcken, 

Teeuwisse, 
Van Burk , 
Taverne, 

te Schiedam, 
» , 
» Schiedam, 

» 's-llage, 
. . 
» Amsterdam, 
» idem 

, 

11e perc. 12e perc 
ƒ 4650 ƒ 3150 

ƒ 25,980 
» 24,750 
» 23,000 

voor  voertui-
bij ; 

ƒ 14.900 
10,9('0 
12,200 

3276 
4248 
4725 
3749 
3810 
2570 

3042 
3128 
5880 
2917 
2597 
2129 

18e perc 14e perc 
ƒ 1680 ƒ 1740 

1610 1680 
1585 1658 
1582 1656 
1589 1660 

1288 

E. Eshuis, 
S. . , 
J. Eshuis, 
A. Schreuder  en . Barneveld, 1230 

 16c perc 16e perc 
. Visser, ƒ 1485 ƒ 1350 

W. J. . 1474 1410 
B. v. d. Worp, 1436 1378 
E. v. d. Woerd, te , 1449 1278 

 8 : het verbouwen en in-
richten van liet huis voor  verpleging van lijder s 
aan besmettelijke ziekten; ingek 6 bilj. , als: 
P. , te Vlissingen, ƒ 2596 

. F. , » idem » 2413 

. Wijshek, » idem » 2223 
P. A. v. , » idem » 2176 

. de Pachter, » idem » 2147 
C. , » idem » 2100 

 10 : voor  dc e 
: lo. Bestek . 

819, het inkorten der  renimingwerken bij  de 
draaibruggen over  het Noordhollandsch l 
tc s en tc Alkmaar en over  het Noord-
zeekanaal bij  Zaandam; ingekomen 3 bilj. , als: 

 J. , te Amsterdam, ƒ 13.421 
W. Coppée, » , » 11,709 

. , » , » 11,600 
2o. Bestek no. 320, het maken van een 

stationsgebouw tc ; ingek. 31 bilj. , als: 
Van Straatcn, tc Utrecht, ƒ 128,180 
A. C. Vink , » idem \ » 127,290 
Van Spanje, » , » 124,776 

, 
<) Amsterdam, 
» , 
 Amsterdam, 
 's-llage, 

» Almeloo, 
» 's-llage. 
» Beverwijk, 
» , 
u ('harlois, 
» , 
» Waddinksv. 
» , 
» Osch.' 
 Bussem, 

» , 
i» idem 
 idem 

e e en Joh. Gans, » idem 
 10 : het bouwen van 5 burger-

woonhuizen onder  één dak. huiten de voormalige 
Spittaulspoort, voor  E. J. , onder  beheer 
van den architect .1. G. ' 

ƒ 117,500 
» 116,560 
» 116,550 

» 115,973 
» 113.000 
» 112,900 
» 112.3110 
» 112,000 
» 111.-»0G 
,. 110,990 
» 110,987 
» 110,900 
» 110.426 
» 110.300 
» 109,973 
» 109,900 
» 109,600 
» 108,927 
» 108,000 
» 107,600 
» 106,700 
» 106,700 
» 106,490 
.i 105,560 
» 104,900 
» 104,333 
» 104.300 

103.265 

. 
G. 
G. 

. 
. 

Gebr 
J. A 

Timmerwerk. 
Boerstoel, 
,1. Boi'zewiiikel, 
Woestenenk, 
,1. Grooten, 
J. , 
v. d. Velde, 
Nijland . 

t 
Garvclink 

te liriiinm.'ii . ƒ B:(56 
a idem » 5113 

idem » 4*J75 
Zutt'.-n , - 4022 

» idem » 4850 
m » 4780 

idem » 4684 
idem » 45U
idem ' » 4571 
idem » 4367 
idem 1 4156 

G. J. , 
A. G. Pasman. 

. 
W. . te Vierakker , 
A. J. Uiterwijk , » Zutfen, 
J. Schut, * , 

. , » Goisel, 
Stukadoorwerk. 

, te Zutfen J 
. J. , 

F. W. ten Bolster, 
Sinidswcrk. 

. Bussink, 
W. Wullink , 
J. W. ton Braak, 
J. Volkers, 

. Wullin k , 
, 

. 
W. , i 

. Wu Pink, 
- en zinkwerk. 

idem 
idem 

te Zutfen, 
 idem 
 idem 

n idem 
» idem 
» , 
» Zutfen, 

idem 
idem 

. A. v. El.lik , 
B. . v. t &  Zn., 

. , 
P. 
,1. 

1. , ] 
\ de Vries,

A. Tappers,
Verfwerk . 

G. J. Bussink. 1 
. J. v. , 
. v. Bosheide, 
. Barink , 

G. , 
. E, . Ezerman&Zn., 
. . Evcis, 

Zutfen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

Balk, 
Zutfen, 
idem 
idem 
idem 
idem 

, 

ƒ 7980 
» 7671 
. 7048 
» 6399 

ƒ 3 78 
» 310 
» 230 

ƒ 589.50 
 532 

» 515 
 509 

» 495 
 479 

» 475 
» 472 
» 456 

ƒ 228 
» 219 
» 216 
» 205 
» 189 

ƒ 1037 
» 878 
» 875 
» 820 
» 788 
» 770 
» 560 
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E . 

Ondermassa 
Tir°mer - en metselwerk. 

G. J. Schurink, 
. , 
. , 

te Zutfen, 
idem 
idem 

ƒ 12.400 
> 11,980 
 11,970 

J. Schut, te Brummen, ƒ 13,574 
. Wnestenenk,  idem » 13,525 

G. J. Boozewhikel, ' » idem » 13,129 
. Nijland , » Zutfen, » 12,672 

Gebr. e , » idem » 12,228 
, 10 : het onderhouden van-en 

het doen van eenige herstellingen aan het kolo-
niaal etablissement tc Amsterdam, ged. '84, '85 
en '86: ingek. 11 bilj. . als: 
S. 11. Peijra. te , ƒ 10,100 
Van Voorthuizen, » Amsterdam, » 9,(J0O 
Paans. » idem » 9,860 
Aalders, » idem . 9,295 

. de Jong, > idem » 9,280 
r  en Vree, 1 idem n 9,178 

Oosterink en Schut,  idem » 9,024 
, » idem » 8,975 

,  idem » 8,933 
G. Woud, » idem » 8,118 
F. G. Brgenhardt, » idem » 7,979 

g r> 9,350 
 10 : lo. het leveren van Waal 

en ; minste inschr. waren: 
Waalsteen, P. . den Ouden, Zaltbommel, ƒ14.94 

, J. . , Woerden, » 11.50 
per 1000 stuks. 

2o. het leveren, leggen en herlcggen van 
hardsteenen trottoirbanden; minste inschrijvers 
waren: 
voor  het leveren: A. P. Schotel Gz., , 

ƒ 2.07 
» n leggen: . Jongenburger, Wad-

dinksveen, » 0.65 
« » herlcggen: . Philips, , t 0.33 

per . 
3o. het leveren van brandstoffen, henoodigd 

voor de stoomwerktuigen te e cn te 
Scheveningen; minste inschr. waren: 

n : te 's-llage. Berkhout, a ƒ 0.545 

» » Scheveningen, Peranin, a » 0.57 
Engelsche kolen: te 's-llage, Berkhout, a » 0.73 

» » Scheveningen. dez., a » 0.75 
Takkenbossen: » 's-llage cn Scheve-

ningen, Arkesteijn, a » 0.12 
 elf , 10 : de levering aan de artillerie -

stapel- en constrnctieinagazijncn van: 
perc. 1, 1700 . messingplaat, dik 0.0013 ; 

minste inschr. was G. , te , 
a ƒ 75.44 per  100 . 

perc. 2. 3014 . lood in sta Ven: minste 
inschr. waren Wed. G. s &  Zonen, te 

, a 14>9 pel'  100 . 
 10 . het verven van eenige 

bruggen en gebouwen der  gemeente; minste 
inschr. waren: 
perc. 1, gymnasium. Wed. P. Fdiles, ƒ 152.75 

» 2, school a/d. , A. P, 
Venveij, » 181.28 

» 3, St.-Joris- en Vriezebruggen, 
Wed. A. v. Strij  &  Zn.. i 164.80 

» 4, Johan-de-Witt- en Spui bruggen, 
dezelfden. » 168.50 

» 5, lino- en Boombruggen, Wed. 
P. Eddes, » 112.— 

Alles gegund. 
 11 : het houwen van eene steenen 

schutsluis op de e t ter  ver-
vanging van de bestaande llaarschutshhs, en 
daarmede in-verband-staande werken; ingek. 12 
bilj. , als 
T. Swets. Ameidc en 

A. dc Groot, 
J. J. Bouma, 

. Timmer, 
.1. W. Bijl , 
J. Otten, 

. e Jr., 
F. Aberson, 
P. v. d. , 
J. W. de Vries en . 

v. , 
P. l en A. Blocks, 
J. N. , 
F. v. Balen Gz., 

g 

te n ƒ 106.645 
» , » 
» , » 
» » 
» ,
» Assen, » 
w Stoenwijk, » 
. lieerde, » 

» Smilde, ii 
» Zwolle, x 
» Groningen,
nNiouwoschans,! 

93,1)80 
93,975 
93 81)0 
92.(00 
91,9110 
91,883 
90,800 

89,980 
89,170 
88.930 
87.840 
97.000 

 12 : het maken van gasleidingen 
in het militai r  hospitaal: ingek. 3 bilj. , als: 
P. .1. Schelleken», te Breda, ƒ 1090 
.1. Petei's, » idem » 1035 
P. J. v. Glabbeek, » idem » 1029 

g » 1100 
 12 : lo. het maken van ver-

dedigingswerken aan den zuidelijken oever  van 
de Swrtsplaat, langs den rechteroever  der 

, onder ; ingek. 5 
bilj. , als: 

C. v. d. Plas, 
C. Bos Az., 
T, dc Groot, 
G. de , 
W. Volker, 

te , 
» , 
» Gicsendam, 
» Gorichem, 

Sliedrecht, 

ƒ 8300 
» 8085 
» 8065 

7968 
7960 

2o, het maken van stationsgebouwen, werken 
tot bewaking en eenige andere werken van den 
spoorweg ; ingek. 15 bilj. , als: 
A. . Tcncnga, Grootcgast, ƒ 762,000 
J. Smit , , » 704,800 
T. Boonstra, Assen, » 697,8(10 

. Blocker, Zutfen,  696,000 
G. Schnitger, Oldenburg en A. J. 

Benningu, Bedum, » 689.950 
. s cn . , Brussel, » 682,000 

J. v. Groenendacl, , » 672.135 
C. , idem » 671.000 
A. J. v. , Amsterdam, » 664.500 

. de , Tilburg ,  654.400 
A. v. d. , , « 649,875 
G. W. v. , n en C. A. 

v. , Grave, » 648,900 
J. .1. Bekker, t en A. . v. Setcrs 

&  Co., Nijmegen, » 648.400 
J. . Vos Sr., Almeloo, » 643,825 
E. . , , » 629,000 

 14 : het bouwen van eene 
overdekte mestvaalt met wagen loods en het maken 
van een gesmeed-ijzeren afsluithek op het ter-
rein genaamd . ten behoeve der 

l te Wageningen; minste 
inschr. waren W. en . de Vries, te Wageningen, 
voor ƒ 5944. 

E E 
van G 22  1883. 

N 

. 

 te 11 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in de 
Normaalschietschool: het inlichten van bestaande bergplaatsen voor 
voertuigen der  korpsen van het leger, te . g ƒ 11,400. 

 te 11 uren, bij  notaris : het bouwen van eene 
nieuwe voorhuiziug en verbouwing van een molkenkelder  op de zat he, 
bewoond door  Jelle Stienstra, onder  Tzum. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het leveren van klinker -
steen, ten behoeve van de bestrating der  gemeente, ged. 5 jaren; 2o. 
het leveren van keien. ged. hetzelfde tijdvak . 

strijen , te 12 uren, door  hurg. en weth.: het vergrooten enz. dei-
eerste openbare school in de kom der  gemeente, met  levering van 
al het daartoe benoodigde. . bij  den architect A. Vermaes , te 
Sliedrecht en den opzichter  T. s , te Strijen. 

 te 12 uren, door  buig. en  lo. het onderhoud der 
gemeentewerken over  '84, volgens tarief; 2o. het voltooien van de iu-
aanbonw-zijnde school voor  onderwijs met onderwijzers-
woning in de ; 3e. het leveren en leggen van trottoir -
banden, benevens het leveren en  van rioolkolkon
ten behoeve van het verbeteren  straten aan  Oude-Vest. 

, te 12 uren, door  den eerstaanwezend-ingenieur, in het 
Gebouw voor n en Wetenschappen: lo. het doen van verschillende 
verbeteringen van ondergeschikt belang aan de futen Gagel, -
hoek en Voordon». g / 24.000); 2o. het inrichten van terrein 
bij  Utrecht voor  den bouw van kazernes enz., en voor  oefeningsterrein 
voor  regiment vestingartillerie en voor het korps genietroepen. 

g ƒ 54,500,). . op het bureau der  genie. Bilj . inzenden 23 
, voor 3 uren, op het bureau der  genie. 

 12 uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het maken van leidingen voor  water-
verbrui k en brandblussehiiig in  Bibliotheek, het Ziekenhuis  deu 

s der , met alle daartoe behooi-onde werken en in 
aansluiting met het buizennet der  waterleiding, aldaar. . bij  den 
bouwkundige aan het departement  bij  den opzichter  der  universi-
teitsgebouwen J. C. . te Groningen. g ƒ 3500. 

. te 123/̂  uren, door  hurg. en weth.: lo. het onderhouden 
van kachels in het raadhuis ged. '84; 2o. het leveren van nieuwe-, en 
het wasschen en onderhouden van alle glasgordijnen in het raadhuis 
ged. '84; 3o. het onderhouden van kachels in geineentegebouwen 
ged. '84. 

 l'J , uren, doordeSchiedamsche Onicierenvereeniging, 
in hun lokaal: het afbreken van het gebouw e e -
ratie" , op de Tentoonstelling te Amsterdam; het vervoeren daarvan tot 
op de terreinen der  Vereeniging  Schiedam; het aldaar  opnieuw op-
stellen van het gehouw. 

 bij  den landbouwer S. G. van der : het maken eener 
klinkerbestrating , lang p. m. 524 , met  werken en 
leveranties. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken 
en leveren van een ijzeren kustlichttoren. bestemd voor  Java's vierde 
punt. (Te vervaardigen in  Nederlandsche fabriek) . bij  den 
bouwkundige bij  deu dienst van bet loodswezen, aan het

 11 uren, door het ministerie van waterst. enz., aan 
het gehouw van het prov. best..:  driejari g onderhoud  llelilersche 
zeewering. . bij  den hoofdingenieur, m  bij  den ingnieur 
Welcker,  Alkmaar . g f 7200 per  jaar. 

 11 uren, door  het ministerie van waterstaat  aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhoud der  werken van het 

. . bij  den hoofdingenieur, m en bij  den 
ingenieur , . g ƒ 7000 

 11 uren, door  burg. en weth.: liet bouwen eener  onder-
wij  zei-s woning. . bij  den architect J. . van Waning, . 

 te 11 uren, door  den burgemeester: lo. het onderhouden 
van de gemeentegebouwen enz., in 4 perceelen. ged. '84; 2o. het onder-
houd van eenige gemeentewerken ged. '84; 3o. het onderhoud der 
bestratingen ged. '84. 

 1 uur. door het ministerie van koloniën, in het 
gebouw der j  Tot Nut van 'tAlgemeen: de levering van 
verschillende benoodigdheden, in 59 perceelen, o.a. vau: divers ijzeren 

; getrokken- en gegoten-ijzeren buizen; gegoten-ijzeren neuten; 
gegalvaniseerd-ij  ze rei; emmers en putketting; lood, blik  zink; spitsen 
voor  weeraUeiders; metselsteenen (Waalklinkers); Cardiff- , Newcastle-
steeukolen en smeedkolen, enz. enz. enz. 

 1 uur, door  burg. en weth.: het onderhoud der 
stadspompen ged. 3 jaren. 

 te 2 uren, ten kanton; der  gemeentegasfabriek: lo.de 
levering van magazijnsgoederen, in 16 perceelen (waaronder 300,000 

. kluitkalk) , benoodigd ged. het dienstjaar  '84; 2o. het onderhoud 
der fabrieksgebouwen enz. ged. het dienstjaar  '84; 3o. het lossen
vervoeren van Engelsche cn e gaskolen, alsmede van kluitkalk , 
ged. het dienstjaar  '84. 

 (Zeeland), te 3 uren, door  den eerzame S. Wisse, in de 
g bij : het af breken van oude gebouwen,  het houwen 

van een nieuwe graanschuur  en afzonderlijk staand varkenshok met 
stalling, op de door  hem bewoonde hofstede . . bij  den 
architect A. le Clercq, te . Aanw. te 10 uren. 

 te 10 uren, door  het ministerie van waterst. enz., aan 
het gebouw van het prov. best: het verbeteren van e -
leidingen ten oosten van het kanaal van Neuzen, met bijbehoorende 
werken. . bij  den hoofdingenieur  van het li e district , te g 
en bij  den ingenieur, te Neuzen. g f 12.000. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: het maken en 
leveren van het ijzer- en houtwerk, henoodigd voor  het etablissement, 
bestemd voor de verlichting op Java's vierde punt (Te vervaardigen 
in eene Nederlandrehe fabriek.) . hij  den bouwkundige bij  den dienst 
van het loodswezen enz. aan het departement, 

 te 12 uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der 

t te Groningen, van deu dag der  goedkeuring van de 
aanbesteding tot 31 . '84. . bij  den bouwkundige aan het depar-
tement en bij  den opzichter  der  universiteitsgebouwen J. C. , 
te Groningen. g ƒ 19.300; 2o. het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan het w te 
Groningen, van den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 31 

. '85. . bij  den bouwkundige aan het departement en hij  den 
opzichter  J. , te Groningen. g ƒ 2000. 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., aan het 
gebouw van het prov. bost: het vierjari g onderhoud van- eu het verrichten 
van vernieuwingen en herstellingen aan de e wegen in 
Gelderland, in 19 perceelen. lui . hij  den hoofdingenieur te Arnhem, 
voor  het geheel; voor de perceelen in het noordelijk arrondissement hij 
den ingenieur  Van , te Zutfen en voor  de perceelen in het zuidelijk 
arrondissement bij  deu ingenieur  Van den Santheuvel, te Arnhem. 

: perc. 1 / 7300, perc. 2 ƒ11 ,450, perc. 3, / 10,950, perc.
f 8450, perc. 5 ƒ 6025. perc 6 /"  5Ï.00, perc. 7 /'  7140, perc. 8 ƒ 7445, 
perc. 9 / 23  perc. 10 f 22.275, pere.  /''8950. perc. 12 /'2830, 
perc. 13 ƒ 8350, perc. 14 /'8810, [>erc. 15 /'  4625, |ierc. 16/"661Ö, perc. 
17 J 10,245, iierc. 18 ƒ 2870, pere. 19 /'  2265. 

 te 10 uren, door  het . parochiaal kerk best. van den 
. Joannes, in het l t State-wapen: het houwen van eene kerk 

met toren enz. . hij  den architect E. J. . te . 
Zwoll e te 12 uren. door  het prov. best: lo. het onderhoud van het 

le, 2e en 3e perceel der  prnvinchde grintwegen in Overijsel, van 1 
i '84—30 Apri l '85. g resp.: j '2295, ƒ 11,280, f 1455, samen 

ƒ 15,030: 2o. het verrichten van vernieuwingen, herstellingen, verf- en 
teerwerk aan de kunstwerken, gebouwen enz. der t eu hare 
zijtakken, ged. '84, in 3 perceelen. g resp.: ƒ 985, ƒ 1775. ƒ 1070; 
3o. het onderhoud van de aarde- en verdiepingswerken van de -
vaart en hare zijtakken over  '84. in 3 perceelen. g resp.: ƒ3810, 
ƒ 2770, ƒ 1456. . bij  den provincialen ingenieur  A. g a en 
"bi j  de betrokken opzichters. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het aanleggen van 3 straten 
en een plein in het plan van de l laudsch-Belgische Bouwgrond maat-
schappij, ten noordoosten van den Badweg, te Scheveningen. Aanw. 24 

, te 10 uren. 
 te 2'/i uren. door  het ministerie van waterstaat enz., 

aan het gebouw van het prov. best.: lo. het verboogen van deu Statendijk 
iu de gemeente Weststellingwerf, behoorende tot de zee werken in 
Friesland. . bij  den hoofdingenieur, te Groningen, hij  den ingenieur, 
te n en hij  den opzichter  Postma. te . g 
ƒ 3950: 2o. het vervangen van de houten draaibrug over  de l 
door  eene ijzeren, behoorende tot de kanalen van Friesland. . hij 
den hoofdingenieur, te Groningen, bij  den ingenieur, ie n en 
hij den opzichter  Wind. te . g ƒ 3500; 3o. het 
éénjarig onderhoud van . behoorende tot de zee weiken 
van Friesland, iu 4 jiorceelen. . hij  tie betrokken opzichters. g 
resp.: /'  950, J 750, massa f 1700; /'  2150, ƒ 750. 

 bij  den aannemer G. , de levering van: 85.000 
miskleurig of beregend ondervoets boerengrauw, 214,000 miskleurig of 
beregend boveuvoets hardgrauw, 54,000 eenkleurig liovenvoets boeren-
grauw, 126.000 2-'  rood. Prijsopgaaf uiterlij k op 28 . 

 te lO'/ j  uren, door  burg. en weth. van Wonseradeol: lo.het 
opruimen van de bestaande- en het maken van eene nieuwe vaste brug 
in de n over  de t bij  Wons; 2o. het egaliseeren, 
gedeeltelijk bestraten en met puin verbeteren van het , te 
Eksmorra. Aanw. te Eksmorra 24 . te 3 uren. 

Zwolle, te 11 uren, door  het best. der  Vereeniging tot verbetering 
der arbeiderswoningen, in de Nieuwe Stadsherberg; het houwen van 
22 arbeidei-swoningen. . bij  de architecten W. &  F. ('. , 
aldaar. 

, tc 12 uren, door  burg. en weth : het verbouwen van de 
bestaande gemeenteschool met aanbouw van 2 lokalen, onder  bijlevering 
van schotdmeubelen, materialen, arbeidsloonen, transporten enz. lui. hij 
den architect G. J. Cubes, te Utrecht. 

, te 1 uur, door de ingenieurs-architecten W. van 
u Campagne &  E. Confeld von Felbert. in e e : 

het bouwen van 6 woonhuizen aan de Verlengde-Voudelstraat, te 
Nieuwerainstel. , op 27 en 28 , ten kantore van genoemde 
ingenieurs-architecten, k 43. aldaar. Aanw. 28 , te 
12 uren. 

 te 2 uren, door het ministerie van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best: het onderhouden van-en het doen van 
herstellingen aan de gehouwen van de t te Utrecht, van 
den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 31 c '84. . bij 
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don bouwkundige aan het departement on bij  den opzichter  der  univer-
siteitsgebouwen W. . Schoon hein. te Utrecht. g f 15,000. 

 's avonds 6 uren, door  den architect G. . Publiekhuijsen 
(te , namens . s te , in het l e Gouden 

: het (jouwen van een hoerenhuis aan den , 
te Nijmegen. . bij  genoemden architect. 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: de levering van minstens 120 
schoolbanken enz., met den aankleve van dien. . en aanwijzing door 
den gemoentobouwmeester  24 , te 11 uren. 

 te l l ' / j  uren, door  het ministerie van binnen!, zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het onderhouden van- en het 
doen van herstellingen aan de gebouwen van tie t te 

, ged. "84. . bij  den opzichter  der  iinivei\siteitsgoboiiwen . 
de Boer z , te . Aanw. 24 , te 10 uien. g ƒ34,700; 
2o. bet onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan de gebouwen der  |>olvtochnische school te , van 
den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 31 c *8». . bij 
den bouwkundige aan bel departement en bij  den opzichter . de lioe'r 

, te . g ƒ 15,847. 
, te 12 uren, dooi'  burg. en weth.: lo. het maken van 

kantoorgebouwen, woningen en afsluitingen voor  de algemeene slacht-

f ilaats in de Stadsrietlaiulnn: 2o. het stellen van trottoirbanden en 
everon van stoenhouwoi-sarbeid ged. '84; 3o. het leveren van Ander-
nachsche keien voor  de bestrating van 40,000 c.A. straatvlak; 4o. het 
verrichten der  vereischte werken tot vergrooting van den stadsschouw-
burg, lid . voor  no. 1 oj) bet terrein, van 10—12 uren. voor  no. 2 en 
3 op bet kantoor  van den gemeenteingonieur, voor  no. 4 op dat van den 
stadsarchitect, beiden raadhuis 

 in de g bij  Jan ; lo. te 3 uren, door  den 
eerzame Jan lilok ; het bouwen van eene nieuwe hofstede, bestaande 
in woonhuis, graanschuur, bakkeet. varkenshok enz., aan den g 
nabij . Aanw. te 11 uren; tb. te 4 uren, door  den eerzame 
fiingnus : het verbouwen van zijn woonhuis, op de door  hem be-
woonde hofstede nabij  het dorp . Aanw. te 10 uren. . 
voor  beiden bij  den architect A. le QeftOjj  te . 

 's avonds 8 uren. namens P. Oortman, in het koffiehuis 
van . Woning: bet afbreken van een oud huis en het opbouwen van 
oen nieuw winkelhuis met bovenwoning, in de Gelkingostraat, E 86. 

. bij  den architect G. Nijhuis. aldaar. Aanw. 31 , te 11 uren. 

BarNe le. te 10 uren, door  hot best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap k en den calamiteuson Bnrselepolder, 
in de t  de hei-stolling van stormschade te . 
Aanw. 2s en 31 , van 10—12 uren. g ƒ 16.4113. 

, te 11 uren, in het Gemeenlandshuis van : de levering 
van: «.000,000 . of 3000 last bazalt-stortsteen en 1.200,000 . of 
600 last bazalt-zinksteen; 2o. 150.000 hos h rijs,  2500 bos 
tuinlatten, 2500 bos Walchersche pelen, 25,000 stuks kruisband en 
250,000 stuks wiepband. . bij  don fabrieklandmeter  J. P. van den 
Berg Jz., te . 

 (bij , te 10 uren, door  do commissie van 
administratie: de levering van: ijzer, , blik , zink, grint , smee-
kolen en teeuen voor  mandewerk. 

 (9
, te 12 uren, door  het ministerie van financiën: lo. het 

onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen, ged. '84, '85 
en '86, aan het gebouw te , waarin gevestigd zijn do kantoren 
van de hypotheken en liet kadaster. . bij  don e voor  de 
landsgeböuwen in het 2e district , te e en bij  den hoofdopzichter 
 J. G. , te Breda. Aanw. 2 Jan., te 1'/, uren; 2o. het onder-

houden van- en het doen van eenige herstellingen ged. '84, '85 en '86, 
aan bet gebouw te , waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
hypotheken en het kadaster. . bij  den bouwkundige voor  de lands-
geböuwen in het 2e district en don hoofdopzichter  J. A. Weinberg, beiden 
te . Aanw. 2 Jan., te 10 uren. 

 te 2 uren, door  het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
horstollingen en vernieuwingen aan de e burgerschool te 

, van don dag der  goodkeuring van do aanbesteding tot 31 . 
'85. . bij  deu bouwkundige aan het departement en bij  den opzichter 
der  universiteitsgebouwen J. (\ , te Groningen. Aanw. 2 Jan., 
te 11 uren. g ƒ 1487. 

 te 12 uren. door  het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der  Staatsspoorwegen: hot maken van 2 zornorwatorkeerendo leidam-

 ten noorden eu ten zuiden van de llonderdelschehrug in den 
Staatsspoorweg . lid . bij  don hoofdingenieur  in het «e 
district , den arrondissementsingenieur , heiden te 's-Bosch 
en bij  den opzichter , te Vucht. Aanw. 31 , te 11 uren. 

g ƒ 5120. 

 (N.Br.), te 2 uren. door  burg. en weth.: het bouwen eener 
openbare school te Groot-Oeventje, met hijlevering der  materialen. 
Aanw. door  den architect  A. van , 10 Jan.. te 10 uren. 

 te 1 uur, door  de besturen van do polders Groote-
, Zaainslag, . , Eendracht en , ten 

gemeentehuize: het onder-profiel-brengen. verbeteren en begrinton van 
den weg, beginnende aan den grintweg van de hooldkom der  gemeente 
Zaainslag naar  de losplaats en eindigende nabij  het gehucht Othene 
aan don grintweg naar  Neuzen, met bijlevering van de henoodigde 
grint . Aanw, 11 Jan. te 10 uren, samenkomst bij s Goossens, te 
Othene. . bij  den opzichter  J.  Eijko , te Zaamslag. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: het begrinton van den 
weg, van de bestrating der  gemeente r  tot aan het gehucht 
Schuddebeurs (gem. Noordgouwe.) Aanw. 8 Jan., to 11 uren. 

 door  den eigenaar  van de Workuinor-Parregaastor- en 
, bij  den opzichter  G. van dor : het bou-

wen van f> boerderijen met veestalling, waarvan 3 Noordhollandsch en 
3 Zuidhollandsch model, Óen dezer  laatsten met annex heeren huis. 

 te 12 uren, door  hot ministerie van waterst. enz.,
dienste der  Staatsspoorwegen: het maken van gebouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor  het gedeelte Staveren— 
Sneek, van den spoorweg . , bij  den hoofd-
ingenieur, te Zwolle en den sectioingeni€ur. to Sneek. Aanw. 29 en 30 
Jan., te  uien. g f 190.500. 
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 10 : liet bouwen van stallen 

en remise voor  de e Tramwog-
ïnautschappij; aangenomen door  .1. van der 

q &i  .1. Spruijt , te , voor  ƒ 7700. 
 13 : dc verbouwing van een 

winkelbuis in de Stoeldraaiei-straat, voor  Van 
k &  Witte, onder  beheer  van den architect 

N. W. lit ; ingek. 6 bilj. . als: 
J. , ƒ 1717 
l'b . , » 1618 

. dc liaan, i 1444 
E, Peter»,  1377 

. , > 1326 

. , i 1289 
gegund. 

 13 : voor  de leveringen 
aan het departement van koloniën waren o. a. 
minste insehr.: 

perc. 1, Waalklinkers: J. Verwaaijen . & 
Co., Arnhem, ƒ1177.50. 

perc. 2, Waalklinkers: dezelfden, ƒ 1177,50. 
n 3, » »  1570. 
.1 4, » »  1570. 
» 5,  » 1230. 
. 6, » »  1230. 
» 7. Vloertegels van petit granit: A. P. 

Schotel Gzn., te , j 9900. 
perc. 8, Vloertegels van petit granit: dezelf-

den, ƒ 9900. 
perc. 9, : S. ('ollart , te , 

/ 4740. 
perc. 10, : A. P. Schotel Om., te 

, ƒ 1860. 
perc. 37, - en sluitwerk: . n de 

Jongh, te Amsterdam, ƒ 10,850.30. 
perc. 38, lloutschroeven: . S. Stokvis &  Zn., 

te , ƒ 288.23. 
pere. 39, , spijkers en klinkna -

gels: ü. F. , ƒ 4853. 

, 40. divers kojier  en soldeer: Van den 
Berg &  Co., te Amsterdam, f 7427.35. 

perc. 41, - en kojisrgaas: . J. n de 
Jongh, ƒ 916. 

 14 : het afbreken en 
wederopbouwen van een boerenplaats te Olter-
terp. voor  Jhr. . . van Sandberg, onder 
beheer  van den architect . de Goed; ingek. 16 
bilj. , als: 

. J. , te Ureterp, ƒ 6800 
J. Piekstra. » Bergum, » 6289 

. Beek, i , - 6222 

. ,  Ureterp, » 6193 

. , , » 6991 
V. Winters, » Gorredijk , » 5965 

. A. v. d. Veen, » Terwis|iel. » 5937 
P. J. Vonk, » Ureterp, » 6894 
J. Poutsma. » Terwispel. » 5824 

. Oosterbaan, i . » 5727 
J. . , » .  5632 
J. de Boer, . idem . 5520 
A. T. v. d. Veen, » Terwispel, » 6483 
T. v. , » , » 5416 
C. de Vroeg, » Terwispel, » 5147 
A. , » Beetstcrzwaag, » 4721 

. 14 : lo. het onderhouden 
der  zeewaterkeering tusschen de llunsingoosliiis 
te Zoutkamp cn den Xittershock in Friesland, 
met bijbehoorende werken, ged. '84; ingek. 9 
bilj. , als: 
J. Timmer, te Obergum. f 10,360 
J. Bolt, » Ten-Post, » 9,600 

. , » Oldehove, » 9,270 
J. . Pot, » Stedum, » ,266 
J. v.  Werlf , . , , ,200 

 Formsma, » Grijpskerk , > 9,145 
J. . „  Bedum, » 8,950 

. de Wind, . Zoutkamp, » 8,475 
A. Woldringh , » idem » 8,266 

g » 9,100 
2o. het onderhouden van de onderscheidene 

kanalen en de daarbij  behoorende werken, in 
5 perceelen, over  '84, '85 en '86. 

perc.  kanaal van Groningen naar  Stroobos: 
ingek. 9 bilj. . als: 
J. Werkman, te Groningen. ƒ 25,540 
J. Timmer, » Obergum, » 24,990 

. de , » Ezinge, » 24,837 
B, de Jong,  Groningen, » 24,400 
J. ,  Bedum, » 23,340 
J. v. d. Werir , » , » 22,701 
P. . , » Groningen, » 22,500 
A. Woldringh . » Zoutkamp, » 21,374 
J. N. . n Groningen, » 20.880 

g » 22,840 
perc. 2. kanaal van Groningen naar ; 

langs het : iiii:ek . 8 bilj. . als: 
T. Bos, te Bedum, ƒ 3890 
.1. , » idem > 3654 
W. Scheltens, » Farmsum. » 3651 
A. Pastoor, » Stedum, « 3640 
S. de Witt , . Groningen, » 3600 

. Nieland.  Wirdum , » 3555 
P. Nieland, » idem » 3400 
F. Schuttler, > Termunterzijl , » 3350 

g » 3729 
perc. 3, kanaal van Groningen naar  Zoutkamp, 

het ; ingek.-8 bilj. , als: 
P. . . te Groningen, ƒ 6700 
J. Timmer, » Obergum, » 6290 

. dc Wind,  Zoutkamp. » 5925 
A. Woldringh . » idem » 5877 
J. , i, Bedum, » 5823 
W. de Vries, i Garnwerd, » 6780 
G. Wolthuis, « Bedum, » 5760 

. , » Onderdendam,  5698 
g » 6570 

pere. 4, Eemskanaal, van Groningen naar 
: ingekomen 12 bilj. , als: 

F. Schuttler, te Termunterzijl , /"  50,990 
T. Bos, » Bedum, s 50,656 
S. dc Witt , > Groningen, i 50,200 
J. N. , » idem » 49,870 

. , » idem n 49,356 
G. . » . » 48,946 
J. , » Farmsum, » 4S,780 
Th. A. J. Croon, » Groningen, » 47,737 

ƒ 47,616 
 47,400 

» 47,367 
> 45,987 

g "  ' » 61,660 
perc. 5, de verbindingskunalen en havens, 

met daartoe behoorende kunstwerken enz. in 
de gemeente Groningen; ingek. 14 bilj. , als: 
G. C. . , tc , ƒ 27,686 
A. Pastoor, » Stedum, » 27,160 
T. Bos, t Bedum, » 26.800 
J. , » idem  26,730 

. , » Groningen, » 25,650 
G. Wolthuis,  Bedum, » 25,500 
P. . , > Groningen, » 25,460 
B. de Jong, » idem » 25.445 
J. Werkman, » idem » 25,384 
J. N. kruizinga,  idem  25,260 
S. de Witt , » idem » 24,700 
. Tncsman,  idem „  24,100 

A. Woldringh , » Zoutkamp, , 24,087 
Th. A. J. Croon. » Groningen, » 23,937 

g . 26,850 
 14 : lo. het onderhoud der 

kachels in de gemeentegeljouwen in '84: 
Th. J. Smits. te Nijmegen, ƒ 2 50 

. Janssen, » idem n 235 
A. Janssen, » idem » 227 
gegund. 

2o. het onderhoud der  pompen in '84: 
Th. J. Smits, te Nijmegen, ƒ 860 
A. A. . Smits, . idem » 778 
gegund. 

3o. verf- en witwerken: 
. P. v. d. Akker , te Nijmegen, ƒ 690 

J. . Everts, > idem i 673 
gegund. 

4o. levering van klinkers: 
Wed. . v. d. , , ƒ 13.78 p. mille 
Fr . v. d. , Westpannerden » 13.64 » 
J. C. Eland. Beinmel,  13.59
gegund. 

5o. karvrachten: 
. , per  dag 2.00 perc.  ƒ 497 

J. Selbach, » > 2.90 »  » 408 
. , 2 » 472.85 

P. kloosterman, » > 3.10 » 2  280 
allen te Nijmegen, 
gegund. 

Oo. levering van keienjen bandsteenen: 
keien p. banden totaal, 

mill e p. . 
Bachem &  Co., -

winter, ƒ 54.80 ƒ .95 ƒ 4704.10 
P. Thoonsen, . 62.10 "  2.00 4190.70 
P. , , 50.39 2.32 4188.13 
Zervas Sölnie, , massa 4170. 
V. d. Pol-Vink, Utrecht, 48.95 2.48 4147.66 

. . Nijmegen, 50.14 2.24 4143.38 
f und , 

, massa 4111.45 
Josue , , 50.10 1.86 4007.70 
Fr . X. , Andernaeh,47.75 .26 3990.25 
gegund. 

Nog ingeschreven: 
alleen voor  keien, 
Erven . Trip , , 53.71 

Voor  granietkeien, 
Fr . Bnilson, . 48.23 2.48 

, 14 : de afdamming van 
het Slaak, ter  lengte van 2770 , met daaraan 
verbonden werken; ingek.9bilj., als: 
P. A. Bos, Gorichem, ƒ 495,000 

. G. Godschalk, te Berlikum en P. 
S. Beijuien, , » 469,000 

C. .1. . Amsterdam, » 463,000 
li . A. v. , te Sliedrecht en 

G. Goedhart, , » 448,000 
P. . dc . Empel, » 402,000 
A. G' , lledel. » 392,847 
A. Volker  l.z., Sliedrecht, » 379,000 
G. Bolier, Scherpenisse en G. . 

. Sliedrecht, » 337.890 
. s , idem  334.760 

 14 : het inrichten van het 
gebouw enz., aldaar, vroeger  gediend hebbende 
tot hooge burgerschool en gymnasium, ten be-
hoeve der  hoofdcursus-kom'pagnie; ingek. 16 
bilj. . waarbij  3 van onwaarde, als: 

Th. , ƒ 7730 
J. A. v. Engbrink , » 7480 
G. , , 7400 
G. J. Bruggink, . 7300 

. Steenbergen, » 7300 
J. de Groot, » 7250 
T. , » 7250 

. , » 7250 
. v. , » 7200 

11. v. d. Bos, » 7200 
. Zwanepol, » 7000 

W. v. il . Werf. » 7000 
B. Snel, » 6950 

A. v Straten, ƒ 6739 
J. S. v. d. Werf, . 6489 
W. Fransen, » 6349 

g > 7500 
 16 : het verbeteren van de 

batteri j , aldaar; ingek. 6 bilj. , als: 
Gebr. , te , / 15,600 
G. , » idem » 14.900 
A. Vos , » idem » 13
Gebr. .lanzen, » idem n 12,840 

. de Vries.  idem » 11
A. ii i int. > idem  11,790 

g » 12,100 
 15 : het onderhouden van de 

keulsche Vaart iu de provincie Utrecht over 
'84; ingek. 2 hilj. , als: 
G.  v d. Wilt , te Breukelen, ƒ 3250 
J. , » Vreeswijk,  3140 

lire,-1,1. 15 : het maken van bergplaat-
sen in verband met het vernielen van spoorweg-

 andere bruggen in tij d van oorlog: ingek. 5 
bilj. . als: 

W. A. G. Jansen, ƒ 13.243 
J. v. Straten Wz., » 13.208 
J. kraehten.  12,945 

, » 12,885 
J. A. v. Straatcn, » 12,848 

 15 : het maken van een 
fort te Abkoude, onder  bet beheer  der  genie te 
Amsterdam: ingek. 12 hilj. , als: 
J. koster, te Amsterdam, ƒ 446
Cru ijl! ' en Schouten, » idem » 444
.1. .1.'  Bkkker, » , » 444
W. A. G. Jansen, » Utrecht. > 443
W. . , » Amsterdam,  443
E. S. , » ,  442,500 
C. , » Giesendam, » 438
E. . . i 's-llage. » 420

. v. . » Naanlen,  418.800 
E. Wnuda. » idem n 399.780 
J. Smit , » Slikkerveer, » 399.000 

. Volker, » , » 383,400 
g  406,000 

 15 : lo. het onderhoud 
van gemeentegebouwen, in 3 perceelen: 

le perceel. 
.1. Nijsloot, te , ƒ 1040 
J. v. d. Ploeg, « idem » 990 
W. . » idem » 870 
A. . » idem i 635 

. ketelaar, » idem » ' 551 
. v. d. ,  idem » 539 

G. Jansen, » idem » 617 
. Eerwerda. » idem ï 470 
. Arends, » idem > 460 

J. W. Praiuen, » idem » 430 
2e

.1. Nijsloot, te , ƒ 9785 
. v. d. , » idem » 2420 
. . n idem "  2316 
. Arends, n idem » 2300 

G. Jansen,  idem  2285 
J. v. d. Ploeg,  idem » 2230 
J. W. Franzon. » idem n 2117 

. Eerwerda, » idem  1826 
3e perceel. 

J. Nijsloot, te , ƒ 5435 
A. , > idem » 2780 
W. . » idem » 2590 

. ketelaar, » idem  2090 
J. v. d. Ploeg, > idem n 2050 

. Arends, » idem » 2000 
J. W. . » idem » 1995 
G. Jansen, » idem > 1960 

. Eerwerda. » idem » 163C 

. v. d. , » idem » 1530 
So. het onderhoud van de schoolgebouwen ; 

ingek. 5 bilj. , als: 
.1. Nijsloot, tc , j 7300 

. Suwijn, » idem 1 3293 

. Arends, i idem » 3100 
J. w. Fransen, » idem » 3037 
k. ketelaar. > idem » 2602 

3o. het onderhoud der  publieke poin|>cn; ingek. 
5 bilj. . als: 
Gebr. Bekker, te , ƒ 592 
C. Simmer,  idem n 498 

. Simmer, u idem n 410 
Wed. .1. s &  Zn., » idem » 385 

, Suwijn, » idem  316 
4o. het schoonhouden en witten van: 

perc. 1, het gemeentehuis en de hoofdwacht: 
gegund aan . , aldaar, voor 
? 268; 

*  2, het gebouw in de t bestemd 
voor  vergaderkamer der  schoolcom-
missie, het ziekenhuis, het armhuis, 
de muziektent in den Prinsentuin, het 
lokaal hoven de oude waag, dc douane-
lokalen en het heurs-waaggebouw; 
gegund aan C. W. Finckc, aldaar, voor 
ƒ 050.10; 

perc. 3, het gymnasium, de middelbare school 
voor  meisjes en dc burgerdag-en-avond-
school ; gegund aan 7. . Willers, al-
daar, voor  ƒ 328; 

*  1. ile gemeentescholen no. 1—6; gegund 
aan J. . Fast, aldaar, voor  ƒ 850; 

» 5 en 6, de gemeentescholen no. 7—11, de 
gemcentebewaarscholcn en dc beide 
gvmnastiekscholen: gegund aan C. W. 
Fïncke, resp. voor  ƒ 440 en ƒ 232. 

l under . 15 1 het afgraven van den 
vervallen spoorweg k in 
den Nassaupoldor, onder  de gemeente klundert , 
het dempen van s|ioonvegslooten en het her-
stellen van de vroegere waterleidingen; ingek. 
11 bilj. , als: 
A. korteweg. te Zevenbergen, ƒ 5490 
C. de . - , > 5380 
T. klein.  Sliedrecht. » 4490 
C. Ooms, » Aminerstol, » 3988 
J. P. . , » Nicuwhelvoet, » 3928 
Adr . v. Schcndel, » , » 3800 

. v. Gils, » idem » 3775.60 
J. . » Oudgastel, » 3776 
G. , . » 3693 
J. J. v. Sluisdam, » , » 3590 
A, . v. Wijngaar -

den lis., » Sliedrecht, » 3295 
, 15 : het maken van een paar 

binnenvloeddeuren in de massale zeesluis, aldaar; 
aangenomen door . , te Staveren, voor 
ƒ 11,170. 

 15 : het bouwen van eene school 
en onderwijzerswoning te Nijland ; aangenomen 
door . , te Bolsward, voor  ƒ8980, 

 15 : het verbouwen van een 
woonhuis aan de Schutstreek, voor  .1. J. Zwiers, 
onder  beheer  van den architect . ; 
ingek. 4 bilj. , als: 
A. Niehues. te , ƒ 4294 
Scluilting .t Sieders. » idem » 8608 
J. Westerdijk, » idem » 3685 
J. Seholtemeijer,  idem » 3285 

 17 : het bonwen van een school-
gebouw te , met de levering van de 
materialen, arbeidsloonen cn schooimeubelen; 
voor  het geboow ingek. 11 bilj. , als: 
W. Bloem, te , ƒ 15.500 
S. C. Schoemakor, » , > 12.482 
W. kropman, » Nijmegen, » 12,200 
A. v. Genderen en A. 

Speiiers, » lictoren, » 11,850 
. . Nieinan, » , > 11.790 
. Verborg, » idem » 11,619 
. W. v. d. Waarden, » Nijmegen, » 11,513 

B. J. Wichers, » , i 11,499 
J. . , > , . 11,490 
G. . » , » 11,350 
J. S. Gi-andjean cn 

Tbeunissen, » Nijmegen, » 10.421 
Voor de meubelen ingekomen 11 bilj. , als: 

B. J. Wichers, te , ƒ 2178 
W. Bloem, . i 1875 
W. kropman, » Nijmegen, » 1649 
G. , » , > 1450 

. W. v. d. Waarden, > Nijmegen, » 1434 
J. S. Grandjcan en 

Tbeunissen, » idem » 1357 
A. v. Genderen en A. 

Speijcrs,  » 1349 
. Verborg, i . » 1269 

J. . , » ,  1199 
. B. Nieinan. » , » 1150 

S. C. Schoemaker,  idem  1149 
 17 : de verschillende leve-

ringen aan de gemeente: gegund aan de vol-
gende minste insehr. de levering van: 

24.5 ; l dennehout, . G. Albers, Werkendam, 
ƒ 857. 

 5 3 gecreosoteerd dennehout, A. F. van 
der "  846. 

Eiigelsch patentijzer, P. G. de Zwart ƒ 0.20. 
best Zweedsch ijzer, dezelfde, ƒ 0 24, beide 

per . 
e kalk, A. de g &  Zn., ƒ 0.77. 

schelpkalk, dezelfden, ƒ 1.10. 
gemalen tras, dezelfden, ƒ1.59, alles per . 
200,000 Waalklinkers, N. van lleukehun, Nij -

megen, ƒ 16.40 per  1000 stuks, 
wit touw, W. J. de Voogd, f 0.65. 
geteerd touw, dezelfde, ƒ 0.56. 
vei-slagen touw, dezelfde, ƒ 0.42. 
tc verslaan, dezelfde, ƒ 0.15. 
schiemansgaren, dezelfde, / 0.60. 
hendel, dezelfde, ƒ 0.90, alles per . 
15 gegoten-ijzeren straatsyphons, . 

j  nPrins van Oranje','  's-llage, ƒ 13.17 
per  stuk. 

hardsti-enen trottoirbanden: rechte banden, 
P. Thoonsen. , f 2.03. 

gebogen banden, dezelfde, ƒ 2.14, beide p. . 

http://Keki.es


E . 

ingekomen 3 

ƒ 3530.06 
» 3450 
» 3381 

f 2125.50 
» 2084 

2025 

e inschr. waren voor 5.5 ' grenehout. 
. de Wit , Utrecht, f 218. 
6.5 > eikehout, J. van der p &  Co, 

, f 416.49, waaromtrent de gunning is 
aangehouden. 

 17 : het amoveeren van een 
woonhuis en liet bouwen van een bokkingrookctï j 
met werkplaats en bovenwoning, onder  beheer 
van den architect J. ; 
bilj , als: 
J. . de , te , 

. T. Bosma, » idem 
P. . de Vries, » idem 
gegund. 

g ƒ 3345.46 
 (gem. Vries), 17 : het bouwen van 

een woonhuis voor de gezusters F &  J. , 
onder  beheer van den architect . ; 
ingek. 2 bilj. , als: 
T. , te Vries, 
A. Smeenge, » Tinaarloo, 

g 
 17 : lo. de levering van 

hardsteen aan de gemeente; minsteinschrijvci-s 
waren Switters &  Terpstra, it 6 pet. beneden 
tarief. 

2o. de levering van lood, zink enz.; minste 
inschr. was A. . , a 24 iict. beneden 
tarief. 

3o. de levering van gesmeed-ijzerwerk; minste 
inschrijvingssom 21 pet eeneden tarief. 

4o. de levering van rongen, spijkers enz.; 
minste inschr. waren . . van der &  Co, 
a 36 i>ct. beneden tarief. 

5o. de levering van steen; minste inschr. was 
. . , a 13'/, |>ct. beneden tarief. 
6o. de levering van grene- en vurehout; 

minste inschr. waren A. Bonneiua, en Switters 
&  Terpstra, beiden volgens tarief. 

7o. liet leggen van een houten bevloering in 
de gymnustiekschool indeSt.-Jansstraat; minste 
inschr. was . de , voor  / 463. 

 18 : de levering aan de com-
missie voor  de gemecntereinighig van magazijns-
goederen over  '84; gegund als volgt: 
perc. 1, J. J. Bram, 

» 2, Gebr. v. . 
» 8. . W. de , 
» 4, A. , 
» 6,) . W. Stern, 
» 6, [ te 
» 7, | Utrecht, 
» 8, . , Utrecht, 
o 9, dezelfde, 
» 11, Gebr. Prins, 
« 12, F. , 
. 13, . v. d. Sand, 
» 14, Gebr. Prins, 
» 15, dezelfden, 
» 16, F. A. , 
b o d e g r u v e, 18 : het onderhouden van-

en het doen van herstellingen uan den straat-
weg van Gouda naar  Bodegrave, met de daarin 
liggende kunstwerken, voor 3 jaren; ingek. 12 
bilj. ; minste inschr. was Ph. Verbruggen, te 
Waddinksveen, voor / 3240 per  jaar, aan wien 
het werk is gegund. 

 18 : voor  de Stieltjes-kanaal 
maatschappij: lo. Bestek no. 5, het maken van 
17 duikers; ingek. 4 bilj , als: 
A. , te , / 5100 
A. J. Woltei-som, » idem » 4600 

» idem » 4359 
» Averecst, » 4357 

Arnhem, 
idem 
idem 
idem 

Arnhem, 
idem 
idem 
idem 

idem 

ƒ 150 
» 108 
» 974 
» 136.90 
» 149.30 
 88 

n 87.25 
» 166.50 
» 143.80 
» 130.41 
» 112.63 
» 691.70 
» 804.87 
» 300.40 

110 

J. A. v. Straaten, ƒ 1436 
J. , » 1380 

2o. het maken van eene inundatiekade bij  de 
Wiers; ingek. 10 bilj. , als: 

C. de Jong Jz, ƒ 9460 
. v. d. Plas, » 9360 

J. ,  9000 
C. de . » 8666 
J. v. Straten Wz, » 8574 
C. v. d. Berg, ,, 8466 
C. Bos, » 8343 
G. Beemer, » 8200 
C. Froonholl', ,, 8172 
J. Barneveld, „  8090 

3o. het uitvoeren van verbeteringen n 
ondergeschikt belang in de forten bij  bet 

, bij n en : ingek. 3 
bilj , als: 

. v. d. Plas, ƒ 81,000 
C. de Jong Jz, „  79,977 
 W. Bijl , „  76,000 

 19 : lo. het inaken van stations-
gebouwen, werken tot beveiliging en afdeeling 
en van eenige verdere werken voor  het gedeelte 

m van den spoorweg -
drecht—Eist ; ingek. 20 bilj , als: 
.1. J. v. Sluisdam, , 

. s Jr., idem 
J. W v. d. Putten, , 
J. v. GroenendaeJ, , 
J. , Sittard, 
G. W. v. , n en C. f 

v. , Grave, 
C. , , 
J. . Amsterdam, 

. de , Tilburg , 
J. . Vos Sr, Almeloo, 
T. Boonstra, Assen, 
W. P. Teeuwisse, , 
C. Eekharilt . A lme lo ,
C. , Vlissingen, 
T. , , 
A. P. P. Boef, Niouwland, 
C. n , Giesendam, 

. . v. Spanje, , 
G. Schnitger. Groningen, 
P. A. A. v. , m 

en X. Pons. , 
2o. de aanleg van eene kade in den e 

waai-denschen overlaat, behoorende tot de werken 
van de Waal, onder  de gemeente ; 
ingek. 13 bilj. , als: 
W. v. d. n , 

. v. , , 
G. de , Gorichem, 
C. de Groot, , 
C. v. d. n Cz, d 

ƒ 339.000 
» 337 800 
» 316,000 
» 315.790 
» 315,500 

» 315.500 
. 304,000 
» 302,950 
» 299.000 
» 296,825 
» 295,000 
» 294,400 
» 292,387 
» 290,000 
» 289,800 
» 289,330 
» 288,800 
» 285,845 , 
» 285,000 | 

» 278.100 

baan; aannemer J. r , te , 
voor ƒ 1228. ' 

2o. de levering van 1104 ; aannemer 
C. P. , te , roor / 2263.20. 

 19 ; het bouwen van een heeren-
huis en 6 burgerwoningen voor de Bouwmaat-
schappij, onder  beheer  van den architect A. . 

. ; ingek. 4 bilj , als: 
F. , te , ƒ 14,700 
J. Nieuwstad, » Beets, ,
C. » Amsterdam, » 13,900 
J. Groot Az, . Edam, > 12,478 

 20 : het onderhoud der  school-
gebouwen enz, in 4 perc, ged. '84. 

perc 1 perc 2 perc. 3 perc. 4 
G. J. , / 6625 f 7095 ƒ 995 ƒ 9795 

 v. , 5525 6653 837 9735 
J. T. Verhoeven, 5198 6700 960 9326 

. v. d. Sand, 5147 5360 760 7971 
 T. , 5130 5864 923 9485 
 Cohen Gz, 5114 6914 894 9490 
 W. Janssen, 4558 6520 1090 8699 

J. G. P. Groen bos, 897 7887 
allen tc Arnhem. 

le en 2e perceel gegund aan de minste inschr, 
3e en 4e perceel in beraad gehouden. 

 20 : het bouwen van stallen 
voor  verdachte paarden te ; ingek. 10 
bilj , als: 

J.  Pietersen, / 6099 
B. m bout, » 6097 

. Tromp, „  6093 
W. F. P. v. d. Grijp , ,, 6090 

. T. Wijnekus, » 6062 

. , ,, 6036 
J. . , „  6024 
W. F. t en . G. Gerritse, » 5960 
A. . , „  5800 
F. P. de , » 6273 

g „  6400 

e levering van 6,000,000 . 
e gaskolen aan de gemeentegasfabriek, 

voor  den dienst '84, is gegund aan den minsten 
inschr. C. Berghuis, te Amsterdam, a ƒ 0.58»/ O 

per 100 , uit de mijn .Unser  Fritz" . 

C. v. Es, , 
J. v. Vuuren. Vuren, 

ƒ 23 150 
» 22,000 
 21,300 
> 20.700 
. 20,475 
» 20,467 

 19.884 
» 19,624 
 19,49» 
 19.120 

» 18,800 

. Weertmau 
. A. , 

gegund. 
g 

2o. Bestek
ingek. 5 bilj , als: 
A. , 

. , 
. Weertman, 

T. , 
A. J. Woltersoni, 
gegund. 

g 
 Bestek no. 

ingek. 5 bilj , als: 
A. , 

. Weertman, 
A. J. Woltersom, 
T. , 

. , 
gegund. 

g 

» 4187.225 
2 sluiswachterswoningrn 

te , 
» , 
» , 
» Apeldoorn, 
» , 

ƒ 8 6 00 
» 7550.25 
» 7519 
» 7479.50 
 7340 

» 7570.85 
7, 2 brugwachterswoningen; 

te , 
» idem 
» idem 
» Apeldoorn, 
» . 

8 
» 3794 
 3650 

» 3559 
» 3525.33 

» 3651.30 
18 : lo. het doen van herstel-

lingen aan de tijdelijk e kazerne op het terrein 
t te Utrecht; ingek. 7 bilj. , als: 

P. v. Zutfen, ƒ 1700 
. Vermeer, » 1680 

W. A. G. Jansen, » 1660 
11. , » 1625 
J. J. Welsink, » 1525 

» 18,690 
> 18.300 

van voor-

. , , 
P. W. v. , Tuil , 
G. Spiering Cz, Gameren, 
A. G. , , 
G. W. v. , n en C. A. 

v. , Grave, 
. v. Anrooy Jz., Nieuwaal, 

 19 : het doen 
zieningen betrekkelijk de kazerneering eu stalling 
te , onder het beheer  der  genie te 
Nijmegen; ingek. 4 bilj , als: 

. Peeters, te , /'  4150 
.1. , » idem » 4094 
Th , » idem » 4061 
F. , » idem » 388» 

g „
e minste inschr. is als aannemer van het 

werk voorgedragen. 

 19 : het houwen van een 
stooin-diainaiitslijperi j  aan de Ververstraat, voor 
J. . JJuflie, onder  beheer  van den architect-
werktuigkundige J. W. ; ingekomen 18 
bilj , als: 

. r  &  Zn., ƒ sO,575 
E. G. , » 19,980 
J. v. Voorthiiüsen, ,, 19,700 
J. n &  Zonen, » 19,375 

. J. en G. , » 19,300 
P. n en J. v. , » 19,300 
W. . , 
G. Boon, 

 Paans, 
W. 11. r  en Vree, 
W. . Strui k 
J. , 

. , 
F. , 

. , 
J. . Vontijn , 
G. . Brouwer en . , » 16̂ 440 

 1» : lo. het leggen van een grint -

19,083 
18,964 

» 18,870 
 18.600 

» 18,520 
» 18,200 
» 18,196 
» 17,089 
» 16.660 
 16.535 

16,499.17 

E
vau G 29  1883.' 

N 

. 

, tc 11 uren, door  burg. en  de levering van minstens 120 
schoolbanken enz., met den aankleve vau dien. 

 te  uren, door  liet  van binnenl. zaken, aan 
het gebouw van het prov. best.: lo. het onderhouden van- en het 
doen van herstellingen aan de gehouwen van do lüjks-miiversitei t te 

, ged. '84. . hij  deu  dei- universiteitsgebouwen . 
de Boer  Tlz, te . g J 34,700; 2o. het oiideihouden van-
en liet doen van eenige heistellingen en vernieuwingen aan de ge-
bouwen der  polytechnische school te , van den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 . "85. . hij  den bouwkundige aan 
het departem»nt en bij  den opzichter . de r , te . 

g ƒ 15,847. 
, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het maken van 

kantoorgebouwen, woningen en afsluitingen voor de algemeene slacht-
plaats in de Stadsnet landen; 2o. het stellen van trottoirbanden en 
leveren van steenhouwers;)rhcid ged. '84; 8a liet leveren van Ander-
imchseho keien voor de bestrating van 40,000 c.A. straatvlak; 4o. bet 
verrichten der  vereischte werken tot vergrooting van den stadsschouw-
burg, . voor no. 1 op het terrein, van 10—12 uren. voor  no. 2 en 
3 on het kantoor  van den geineenteingenieur, voor  no. 4 op dat van den 
stadsarchitect, beiden raadhuis 

 te 12 uren, door  burg, en weth.: lo. het bouwen van eene 
school voor  lager  onderwijs, achter de voormalige St.-Joost ka pel. iu de 
Ginnekenstraat; 2o. het vernieuwen van den houten klokkenstoel inden 
grooten toren. 

i , te 12 uren, bij  Wed. : de reparation aan de 
Sickeusbrug. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het onderhouden ged. '84 
van: lo. do schoolgebouwen, woningen en schoolmeubelen, 2o. doopen-
bare pompen. 

 te 11 uren. door het dijksbesluur  van het 5e district in 
Overijsel. in de Nieuwe Stadsherberg: het maken van een kistdam bij 
de doorbraak in den linker  Y'echtdijk , in de buurtschap , 
gemeente Zwollerkerspel. 

 te 12 uren. door  burg. en weth.: het vergrooten enz. der 
openbare school in de buurtschap lleeteu, gemeente , met leve-
rin g van het daartoe bennoligde. 

« .n . i . i n -en te 123,\ uren. door  burg. en weth.: het verhouwen van 
het gebouw voor de brandwacht aan het , met hijlevering 
van materialen. 

 te 2 2 uren, door bet ministerie van binnenl. zaken, aan 
het geitouw van het prov. best,: het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der -
hoogere l te Alkmaar , van den dag dei- goedkeuring van de 
aanbesteding tot 31 . '85. . bij  den bouwkundige aan het depar-
tement en hij  den opzichter  der  universiteitsgebouwen . de Boer , 
te , rtaniiii g /'  2055. 

. in de g bij  Jan Blok; lo. te 3 uren, door  den 
 Jan Blok : het bouwen van eene nieuwe hofstede, bestaande 

in woonhuis, graanschuur, bakkeet, varkenshok enz., aan den g 
nabij . Aanw. te 11 uren; 2o. te 4 uren, door  den eerzame 

s Blok: het verhouwen van zijn woonhuis, op de door  hein be-
woonde hofstede nabij  het dorp . Aanw. te 10 uren. . 
voor  heiden hij  den architect A. le Clomp te . 

 'savonds 8 uren. namens P. Oortman, iu het koffiehuis 
van . Veening: het afbreken van een oud huis en het opbouwen van 
een nieuw winkelhuis met bovenwoning, in de Gelkingestraat, E 80. 

. bij  den architect G. Nijhuis, aldaar. Aanw. 31 , te 11 uren. 
 4

 te 10 uien. door het best. der  waterkeering van het cala-
miteuse waterschap k en den calaiuiteuseu Bnrsele|rolder, 
in de : do herstelling van stormschade te . 
Aanw. 31 , van 10-12 uren. g / lo.4'J3. 

 te 11 uren, door  G. Stolp: het verrichten van eenige tim-
merwerken in een perceel aan de , aldaar. . bij  A. 

, Oudewant, aldaar. 
 te 11 uren, in liet Gemeenlandshuis van : de leveling 

van: (1,000,000 G of 3000 last bazalt-stortsteen en 1.200,000 . of 
6X0 last bazalt-zinksteen; 2o. 150.000 bos h rijs, 2500 bos 
tuil dutten. 2500 bos Walcherscbe palen, 25 00 stuks kruisband eu 
250 000 stuks wiepband. . bij  den fabrieklaudineter  J. 1». van deu 
Berg Jz., te . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.; lo. het leveren van mate-
rialen; 2o. idem van verschillende houtwaren; 3n. idem van gegoten-
ijzeren straatkolken; 4o het onderhouden 'l i gedeeltelijk vernieuwen 
van de straat-, grint- , schelp- en puhiwegen; 5o. het onderhouden van 
eenige gebouwen, wacht- en braudspuithuizeii. Aanw. 2 Jan., te 
10 uren. 

 te 3 uren, door  burg. en weth.: de levering van 175 stère 
geklopte steenpuin, te storten op het jaagpad van Onderdendani tot 
Uskwert. 

. te 5 uren, door  J. , in het gemeentehuis: het 
afbreken van een oud- en het houwen van een nieuw woonhuis en 
schuur, met hijlevering der  materialen, lui . hij  den architect . A. 
Swalut e . Aanw. te 10 uren. 

 namens li. baron Van : het afbreken van 
2 boerenplaatsen te lïeets en het bouwen van één nieuwe, onder  bij -
levering der  materialen. . bij  den architect . de Goed, te Beetstor-
zwaag. Aanw. 4 Jan, te 10 uren. 

 (bij , te 10 uren, door de commissie van 
 administratie: de levering van: ijzer, ijzerdraad, blik , zink, grint , smee-

kolen en teenen voor  inaudewerk. 
. te l ' | 2 uren, door  burg. en weth.: bet onderhouden 

 en schoonmaken en in deugdelijken staat brengen, ged. '84, van alle 
gemeentegehouwen. Aanw. door den gemeenteopzichter S. Bitters, 5 
Jan., to 1 uur. 

 te 11 uren. door het ministerie van marine: het gereed-
maken en leveren van het hardsteenwerk voor  liet etablissement, be-

[ stemd voorde verlichting op Vlakkenboek (Zuidwestpunt van Soematra). 
| n van buitenlandsche aannemers worden niet aangenomen, 
t lui . hij  deu bouwkundige bij  den dienst van bet loodswezen op 2 Jan. 

. te 12 uren. door het ministerie van financiën: lo. het 
J onderhouden van- en het doen van eenige herstellingen, ged. '84. '85 
 en . aan liet gebouw te , waarin irevestigd zijn de kantoren 
j  van de hypotheken en liet kadaster. . bij  den bouwkundige roef de 
; landsgebouwen in het 2e district , te 's-llage en bij  den hoofdopzichter 
 J. .1. G. , te Breda. Aanw. 2 Jan., te , uren; 2o. het onder-
j  houden van- en het doen van eenige herstellingen ged. '84, '85 en '80, 
 aan het gebouw te 's-llage, waarin gevestigd zijn de kantoren van de 
j  hypotheken en het kadaster, lid . hij  den bouwkundige voor de lunils-
 gehouwen in het 2e district en deu hoofdopzichter  J. A. Weinberg, beiden 

j  te . Aanw. 2 Jan. te 10 uren. 
E  te 2 uren. door het ministerie van binnenl. zaken, aan het 
j  gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en bet doen van 
i herstellingen en vernieuwingen aan de  ij ks-hooge re burgerschool te 

, van den dag der  goedkeuring van de aanbesteding tot 31 . 
'85. . bij  den bouwkundige aan het departement en bij  den opzichter 
der universiteitsgebouwen J- C, llubscber, te Groningen. Aanw. 2 Jan., 
te 11 uien. g ƒ 1487. 

u . 'savonds 8 uren, door . Vos , iu zijn : 
het gedeeltelijk afbreken, en het aan-, op- en verbouwen van het 
logement »llet Wapen van Zuidholland" , in de t 
54, met levering van al het benoodigde. lid. bij  de architecten . & 

. aldaar. Aanw. 3 Jan,, te 11 uren. Bilj . inzenden uiterlij k 
te 7 uren. 

' n  te t l uren. door het ministerie van marine: het maken 
en leveren van het ijzer-en houtwerk, bonoodigd voor  het etablissement, 
bestemd voor de verlichting op Vlakkenboek (Zuidwestpunt van Soe-
matra). t werk moet in eene Nederlandsche fabriek vervaardigd 
worden. . bij  den bouwkundige bij  den dienst van het loodswezen 
op 2 Jan. 

 te 12 uren. door het ministerie van waterst. enz., ten dienste 
der Staatsspoorwegen: het maken van 2 zomerwaterkeerende leidam-
men ten noorden en ten zuiden van de g in den 
Staatsspoorweg 's-Bosch —Bokstel. . bij  deu hoofdingenieur in het fie 
district , den arrondisseineiitsingenieiir , betden te 's-Bosch 
en bij  den opzichter  Brouwer, te Vucht. Aanw. 3 , to 11 uren. 

g ƒ 5120. 
. te 1 uur, door  hing. en weth. en mej. A. O . C -

! daal: het dempen vau een gedeelte sloot, vóór de panden aan de 
n no. 33 en 35, en het ter  vervanging daarvan leggen van 

 een riool. . aan het Timmerhuis. Aanw. 5 Jan.. te 11 uren. 
, ter  secretarie van het waterschap Zeven-Grietenijen-en 

! Stad-Slimteii: lo. bet onderhoud van de wegen over  '84. in 3 perceelen; 
J 2o. het verrichten van kleine aardwerken enz., ter. westen van Zand-
! voorderhoek; 3o. de levering van palen en gordingen voor  '84; 4o. het 
' verhoogen en verzwaren van den zeedijk, vim het Oudemirder f af 
| tot den Westendijk, ter  lengte van 3581 . g ƒ 50,248). 

i  te 11 uren, door  burg. en weth,: lo. het leveren en 
planten van booinen en heesters langs de wegen, singels, pleinen enz.; 

! 2o. het driejari g onderhoud der  openbare pompen. Aanw. 4 Jan , te 
 10 en te 10'/, uren, bureau Publieke Weikeu. 

, te 1 uur, door  burg eu weth.: lo. het vernieu-
 wen en herstellen van straat- en grintwegen en het onderhond der 

j  brik - en steenglooiingen, berm- en oeverwerken. tot uit. - c '80; 2o. 
i het wegnemen van den Tuimeldij k en eene gedeeltelijke verstratingop 
i den ; 3o. het onderhoud der  kachels in eenige geuieeutegehoiiwen 
' tot uit. . '85; 4o. de levering van eenige houtwaren. . bij  den 
 gemeentearchitect .1. van der «"gh . 

 (N Br.), te 2 uren. door  burg. en weth.: het houwen eener 
 openbare school te Groot-Geventje, met hijlevering der  materialen. 
Aanw. door  den architect C, A. van , 10 Jan., te 10 uren. 

 (onder), op het s Ter , tc 11 uren, door het 
dijksbest. van het waterschap Zeven-Grieteiiijenen-Stad-S )teu: de 
levering van riviergrint , kalkkeizel, brik . zeegrint enz... in perceelen. 

 te 12 uren, door het ministerie van binnenl zaken, aan het 
gebouw van het prov. best.: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der -
kweekschool van onderwijzers te , van den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 . '85. tul. hij  den bouwkundige aan het 



^ r . . 

departement on bij  den opzichter  der  universiteitsgebouwen J. -
scher, tc Groningen. Aanw. 4 Jan., te 12 uien. g f 4200. 

, te 1 uur, in het n i het bedijken van 
schorren en slikken, onder  de gemeenten Woonsdrocht en h 
gelegen, met bijkomende werken. . bij  den ingenieur  N. A. . van 
den Thoorn. te Goes. Aanw. 4 en 5 Jan. 

 door  burg. en weth. van : liet afbreken dor 
bestaande- en bet bouwen van eene nieuwe school voor  openbaar  lager 
onderwijs te . Aanw. 5 Jan., te 10 uren. Bilj . inzenden 11 
Jan.. op het gemeentehuis te Weiduin. 

 te 1 uur, door  de besturen van de polders Groote-
. Zaanislag, . , Eendracht en , ten 

gemeentehiiize: het nncier-iii-oliel-brengen. verbeteren en begrinten van 
den weg, hegiiinende aan den grintweg van de honldkoin der  gemeente 
Zaamslag naar  de losplaats en eindigende nabij  het gehucht Othene 
aan den grintweg naar  Neuzen, met bijlevering van de benoodigde 
grint . Aanw. 11 Jan. te 10 uren. samenkomst bij s Goossens. te 
Othene. . bij  den opzichter  .1. ('  Eijke. te /aamslag. 

 te 10'/, uren. door  het ministerie van binnenl. zaken, 
aan het gehouw van het prov. best: het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwing! n herstellingen aan de gebouwen der 

e burgerschool te Tilburg , van den dag der  goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 . '85. . hij  den bouwkundige aan 
het departement en bij  den opzichter  der  universiteitsgebouwen \V. 

. Scboonheim, te Utrecht. Aanw. 7 Jan., te 2', uren. g 
. ƒ 3446. 

i h o r . te 12 uren. door  hing. en weth.: het begrinten van den 
weg, van de bestrating der  gemeente r  tot aan het gehucht 
Schuddebeurs (gein. Noordgouwo.) Aanw.  .hm., te 11 uren. 

« i i i i i s
 te 12 uren, door  het ministerie van koloniën: de levering 

van 20 afstaudsignalen met toebehooren, doch zonder  lantarens, voor 
den dienst dei- Staatsspoorwegen op Java. 

 te 11 uren, door  het ministerie van waterstaat enz., aan 
het gehouw van het prov. best.: het leveren van steenkolen ten 
behoeve van den stoom watermolen te Schellinkwoude. Aanw. 10 Jan. 

 bij  den adniinistreereud-kerkvoogd . . Zijsling : het 
bouwen eener  nieuwe stelphuizing op Ymswolde onder  Tiorkword , met 
bijleverin g der  materialen, liestek en teekening liggen ïu de g 
bij  Jan . lui . bij . Sietinga, te Wommels. Aanw. 14 Jan., 
te 11 uren. 

 door  den eigenaar  van de Workumer-Parregaaster-en 
i rpolders, bij  den opzichter  G. van der  hinden: het bou-

wen van (i boerderijen met voostalling. waarvan 3 Noordhollandsch en 
3 Zuidhollandsch model, één dezer  laatsten met annex heerenhuis. 

 te 12 uren, door  het ministerie van waterst. enz., ten 
dienste der  Staatss|ioorwegen: het maken van gehouwen en eenige 
andere werken op het station Staveren, voor  het gedeelte Staveren— 
Sneek, van den spoorweg . . bij  den hoofd-
ingenieur, te Zwolle en den sectieingenieur, te Sneek. Aanw. 29 en 30 
Jan., te 11 uren. g f 190.500. 

 het afbreken van 2 gehouwen, geteekend E 179 en 
180, aan de , aldaar, en het bouwen van 2 dubbele woningen 
voor  W.  den . . bij  den mr. timmerman J. van Welsenes, 
Stek, 0 949». 

e levering van grenen en vuren houtwaren aan dc directie 
der  Noordwillemskanaalmaatschappij. 

 F. 0 1'  V. li  V. H. 

. 
 14 : dc levering van 2 nieuwe 

brugschepen voor  de Usclbrug; ingekomen 3 
bilj. , als: 
C. en J. von , te Alblasserdam, ƒ 4400 

. de Goede, » , » 2898 
W. . v. Goor, » Zutfen, » 2544 
gegund. 

, 19 : lo. het onderhoud 
van gemeentegebouwen enz. ged. '84; aange-
nomen door  J. Bekink, te , voor 
ƒ 4100. 

So, het onderhoud der  rijswerken ged. '84; 
aangenomen: 
het onderhoud v/h. rijspakwerk, /  6.70 
en de vernieuwing » » in 

den dag gemeten, » 3.60 p. * 
 door  1'. . Bot, te Sliedrecht. 

 19 : het bouwen van eene 
remise en stallen ten behoeve der  Ginnekensche 
Tramwegmaatschappij; ingek. 9 hilj. , als: 
A. Oomen, te Ginncken, /"  3021 
C. de ,  Breda. » 2924 
J. v. Wijk , » Ginncken,  2920 
J. . » Breda, » 2574 
P. , » Ginncken, » 2450 
B. Verlegh, » idem » 2449 

. ile , » idem > 2380 
C. , « idem » 2340 
A. de Swart, » idem » 2297 
gegund. 

 a/d. , 19 : liet ophoogen 
van een terrein bestemd tot algemeene begraaf-
plaats; ingekomen 4 bilj. , als: 
Chr. Streefkerk, te Ameide, ƒ 49(15 
W. , » Gorichem, » 4929 

. de , » Ammerstol, >> 4589 
. Zanen, » idem » 4284 

 20 : het verbeteren dnor 
keibestrating van den bestaanden grintweg van 
de kom der  gemeente naar  de gem. Assenede, 
gehucht het Staakje, lang 730 ; ingekomen 7 
bilj. , als : 

. , te Gent, / 8300 
F. Baesen, » Wijngene, » 7990 
C. v. d. , B Neuzen, » 7900 

. Walraven, » idem » 7490 
. , i> , » 7420 

J. tl . v. d. Ven,  Arnhem, » 7410 
. F. Willems, » Selzaete, » 7389 

gegund. 
 20 : lo. de levering aan het 

polderbest. van Walcheren van 21,000 stuks 
straatklinkers; ingek. 10 bilj , als: 

. de s &  Co., te Gorichem, / 3570 
. ('. v. d. Ende,  Zieriksee. » 3489 

C. . Beijerman, » Waardenburg,» 3433.60 
. Bijl , » Vlissingen, » 3350 

0. . v. Sorge, » , » 3318 
W . v. Uije &  Co., » idem » 3179 
J. B. v. d. Acker, » , » 3150 

. v. » Gorichem, » 3139 

. Seret, » Tiel, » 3129.90 
VVed. v. n 

Campagne, » Zaltbommcl, . 3103.73 
2o. de levering van 20,000 gesorteerde quenast-

keien; ingek. 3 bilj. , als: 
F. Botson, te , a ƒ 73 

s en Van , » , a » 05 
T. .1. Smits Jz., » , a  62.25 
per  1000 stuks. 

 21 : lo. het driejari g onderhoud 
van al de straten die aan de gem. r  be-
hooren, ingaande 1 Jan. '84, eindigende 1 . 
'86; incek. 10 bilj. , als: 
Peeters en Steijaart, te , ƒ 22,900 
P. Zaatman, » idem » 21,250 
P. Verheij, » idem > 21,200 

 Bels, » idem » 21,160 
. dc Vries, » idem » 20,944 

J. Giltjes, „  idem > 20,387 
P. , » idem » 20.361 

, » idem » 20,300 
Gebr. , » idem » 20,294 
P. Spruit, > idem » 19,999 

. J. v. Wijngaarden, » idem » 19,860 
G. , » idem » 19,694 
Gebr. Janzen, » idem » 18,630 

2o. het onderhoud der  gemeentegebouwen, 
bruggen, riolen enz. te , ged. '84; ingek. 
11 in , als: 

. .1. v. Wijngaarden, te r  ƒ 6420 
P. Zaatman, » idem » 6998 

 Bels, » idem » 6990 
J. , » idem » 5933 

. de Vries, » idem » 6930 
P. Verheij, idem » 5900 

. Bakker, » idem » 5898.98 

P. Spruit, te r  » 5500 
Peetere en Steijaart, » idem » 5460 
A. , » idem » 6100 

, » idem » 4967 
 21 : lo. het bouwen van een 

walinuur  langs een gedeelte van dc Veenlaan; 
ingek. 10 bilj. , als: 
C. . , te Naaldwijk , ƒ 13.660 
.1. . de Swart&Zu. , » 's-llage, » 12,558 
W. Jongen burger, » Waddinksveen, » 12,380 
Tom &  v. Bergen 

. » , » 11.997 
Th. , » idem » 11,746 
G. . » , » 11,650 

. v. isoest, » , » 11.49» 
P. d , » 's-llage, » 11,362 
Th. .1 , » idem » 10.900 
J. . . , » Nieuwlielvnet, » 10.699 

2o. het bouwen van een gedeelte walmuur 
langs de haven tc Scheveningen; ingekomen 8 
bilj. . als: 
Tom &  v. Bergen 

, te 's-llage, ƒ 10.698 
. .longenburger,  Waddinksveen, » 8,990 

1'. . Üonzenburg, » Naaldwijk , i 8,777 
Th. , » 's-llage. > 8.549 
(i. , » , » 7,880 
J. de , » 's-llage, » 7,863 
.1. ü. P. , » Nieuwlielvoet, » 7.487 
J. . de Swart&Zn. . » 's-llage, » 6,979 

3o. de afgraving van het terrein aan de land-
zijde van het l Garni te Sclieveningen; 
ingek. l bilj. , als: 
Tom en v. Bergen 

 'gouwen, te , / 8648 
F. Vrolijk . » Scheveningen,» 7000 

. jongenburger, » Waddinbveen,*  6750 
Th. , » 's-llage, » 6:100 

. d . » idem » 5980 
A. v. , » Gouda, » 6840 
J. de , » 's-llage. » 5810 
(1. , » , » 5700 
A. de 'Waerd. > 's-llage, » 4886 

. v. Blijswijk , » Scheveningen,» 4748.75 
, 21 c : het bouwen van een 

stelphuizing te Veenklooster, onder  beheer  van 
den architect W. C. de Groot; ingekomen 15 
hilj. , als: 

. J. , te Ureterp, ƒ 10 428 
. J. , » idem » 10.264 

P. Zijlstra , » , » 9.996 
S. . , » , » 9,668 

. Walda, » , » 9,620 
J. Oosterhof, > idem » 9,486 

. . , » idem » 9.399 
. Oosterhaan, » , » 9,376 

J. J. Pijnakker , » , » 9.200 
. S. , » idem > 9.000 

A. v. d. . » , » 8,990 
S. de Boer, » >nhuizen, » 8,840 
S. Pijkstra , » Bergum, » 8 378 

. v. d. , » Buitenpost, » 8,284 
J. . Bos, » Twijzel, » 8,223 
gegund. 

, 21 : het bouwen van een 
heerenhuis, koetshuis, paardenstal, bergplaats en 
brug voor  J. van Beek, notaris in de Beemster, 
onder  beheer  van den architect . P. van den 
Aardweg, te Purmerend; ingek. 7 bilj. , als: 
J. Nat, te Beemster, » 23,193 

. v. d. , » idem » 22.690 
J. Plas, » Purmerend. » 20,580 
P. .1. Brinkman, » idem * 20,485 
V. P. Brann, » Beverwijk, » 20,160 
Jb. Nieuwstad, » , » 18,249 
A. v. YVensveen, » Amsterdam, » 17,335 \ 

 21 : het onderhoud der 
gemeentegehouwen enz., ged. '84, in 6 perceelen; 
minste inschr. waren: 

perc. 1. onderhoud van gebouwen, Wijsbek, 
aldaar, voor  f 286; 

perc. 2, onderhoud St.-Jakobstoren. dezelfde, 
voor  ƒ 792. 

perc. 3, onderhoud raadhuis, P. , aldaar, 
voor  f 110. 

perc 4, onderhoud kaaimuren en bruggen, 
Wijsbek, voor  ƒ 1885. 

perc. 6. onderhoud schoolgebouwen, P. , 
voor  f 220. 

perc. 6, vervoer  van materialen, F. , 
voor  verschillende prijzen. 

 22 : het verrichten van voorzie-
ningen aan het hoofdgebouw der e 

e Academie; ingek. 5 bilj. , als: 
A. v. d: , te Breda, f 3050 
Th. , » idem » 2970 
J. A. , » idem » 2967 
C. .1. , » idem » 2794 
P. J. v. Glabbeek,  idem » 2743 

 22 : lo. Bestek no. 4, het 
slechten van een deel van bastion V te , 
het dempen van een deel der  gracht, benoorden 

dat bastion en van dc kolk bij  de  kazerne, 
het aanleggen van aardebanen en het verleggen 
van den uitri t naar  Groningen; 2r.. Bestek no. 
6, het slechten van een deel van de vesting-
wallen tusschen den uitri t naar  Groningen en 
de voormalige t te , en het 
maken van een aardebaan; ingek. voor  de massa 
negen bilj. , als: 
1'. Nieland, te Wirduin , ƒ 22,888 
B. A. , » Groningen, » 21.800 
J. N. , » idem » 20
.1. . Pot, » Stediiin, » 20,163 
G. C. J. , » . »
,1. v.  Beig,  Ulrum , » 19,999 
B.  Jong. » Groningen, » 19,999 
1». ,  Sliedrecht. » 19.250 
J. Sijdzes, » Farmsinn. » lh.700 

t 22 : het verbeteren van het 
fort aan  biiitenshiis en van de rivierfronte n 
der  vesting Willemstad, alsmede het maken van 
cemeiitbeddingen in de stelling van Willemstad; 
ingek.  biljetten; 
minste insein'. . . Veenenbos, te Brielle, voor 
/ 92.970. 

Verder  nog ingeschreven door 
B. Voordendag, te , 

. ,  idem 
.1. J. v. Sluisdain, » idem 
inet inschrijvingssommen tusschen ƒ 101
/ 10 .000. 

g / ,000. 
Winterswijk , : lo. Bestek no. 24, 

het leggen vau spoorbaan en wissels  het 
uitvoeren vin nige andere werken ten behoeve 
van  locualsiionrwegon vau o naar 
Enschedé en van o naar ; ingek. 
4 bilj . voor  massa, als: 
.1. (.'. Bouterse, Velsen 

en C. . te Nieliweramstel, / 99,746 
B. A. Wiegerink, » Groonloo, » 96,800 
A. Terwindt . » West pannerden, » 84.800 
W. F. Weiiers, » Tilburg , » 83,495 

g / ,000 
2o. Bestek no. 25, het maken van gebouwen 

en inrichtingen op de stations . Enschedé, 
Neede en Winterswijk : ingek.  bilj. , als: 
A. Nuijs, te Winterswijk , / 36,462 

. .1. te Siepe, » idem »
C. ter , « idem » 32,600 

g » 39,800 
perceel 1, ; ingek. 6 hilj. , als: 

. W. Venemans, te Amsterdam, ƒ 7385 
. B. Nales, » Groenloo, » 7189 

G. W. Wegerecf, .> Enschedé, » 6200 
A. Nuijs, » Winterswijk , » 6195 
C. ter , » idem » 6100 

. .1. te Siepe, » idem » 5984 
g » 7100 

perceel  Enschedé; ingek. 6 hilj. , als: 
J. Nales, te Groenloo, / 5349 

. W. Venemans,  Amsterdam, » 5320 
A. Nuijs,  Winterswijk , » 4881 
C. ter , » idem »

. J. tc Sie  » 4684 
G. W. Wegeren*, » Enschedé, » 4473 

g » 6100 
perceel 3, Neede; ingek. 5 hilj. , als: 

. W. Venemans. te Amsterdam, ƒ 8157 
A. Nuijs, » Winterswijk , » 7100 
J. G. Blankvoort, » Eibergen, » 6974 

. J. te Siepe, » Winterswijk , » 6765 
C. ter , » idem » 6250 

g » 8100 
iierceel  Winterswijk ; ingek. 8 bilj. , als: 

J. B. Sellink, te Winterswijk , / 19,290 
A. Nuijs, » idem » 18,320 
B. , » idem » 17,797 

. W. Venemans, » Amsterdam, » 17,777 
G. W. Tocbes, » Winterswijk , » 17.464 
C. ter , » idem » 16200 

. A. , » idem r 15,983 
. J. te Siepe, * idem » 15,875 

g » '9,500 
 24 : lo. het onderhouden 

van kachels in het raadhuis; minste inschr. was 
C. .1. B. , aldaar, voor  /'  146. 

2o. het leveren van nieuwe- en het wasschen 
en onderhouden van alle glasgordijnen enz. iu 
het raadhuis; minste inschr. was Wed. . T. 

, aldaar, voor  J 315. 
3o. het onderhouden van kachels in ge-

bouwen der  gemeente; minste inschr. was G. 
Ouiveld. aldaar, voor  ƒ 47.50. 

 24 : lo. het onderhond der  ge-
meentewerken op tarief ged. '84; 1 biljet ingek. 
van G. . , te Breda, a 5.77"/. 
beneden tarief. 

2o. het leveren van drukwerken en papier  over 
'84; ingekomen 3 bilj , als: 
Bmese &  Co., te Breda,  beneden tarief 
Gebr. Oukoop, » idem 20°/0 » » 
P. , » idem 36»/0  » 



t ) E  E . 

3o. het voltooien van de in-aanbouw-zijnde 
schoot inet onderwijzerswoning in de Nieuwe-

; ingek. 5 bilj. , als: 
Th . , te Breda, / 6148 
Th. Erkelens, » idem » 6073 
C. de Canter, » idem n 5V>5 
G. v. d. Sande, » idem  6699 
W. J. Segboer, * * Zevenbergen, » 5485 

4e. het leveren en leggen van trottoirbanden, 
benevens het leveren en plaatsen van rioolkolken 
met leidingen, een en ander ten behoeve van 
het verbeteren der  straten aan de Oudcvcst; 
ingek. 4 bilj. , als: 
Th . , te Breda, ƒ 956 
G. v. d Sande, » idem . 884 
B Verlegh, » Ginneken, » 879 
J. v. , » Breda, » 877 

str i jen , 24 : het vergrooten enz. der 
openbare schoul in de kom der  gemeente; ingek. 
8 bilj. , waarvan dc minste inschr. J. van de 
Nadort, te Strijen, voor  f 7850. 

's- l lage. 24 : het inrichten van bestaande 
bergplaatsen voor  de korpsen van het leger  te 

; ingekomen 10 bilj. , als: 
B. , te , ƒ 13,687 
W. F. 1'. v. d. Grijp , » idem » 12,650 
F. P. de , » idem » 12,303 
Tom en v. Bergen 

, » idem » 12,284 
. Tromp, » idem * 11,873 
. , » Gouda, » 11,640 
. , » , » 11,474 

J. . Nemen,  idem » 11,394 
G. Toornvliet, «Gouda, «11,373 
A. . , > , » 10,700 

g » 11,400 
 24 : het afbreken van c 

e , op het terrein dei-
Tentoonstelling te Amsterdam; het vervoeren 
daarvan en opnieuw opstellen van het gebouw 
op de terreinen der  üflicierenvereeniging; ingek. 
13 bilj. ; als: 
J. . F. . Amsterdam, ƒ 11,350 

. J. \- G. , idem » 10,500 
J. Boshiiisen en . Greger, idem » 10,000 
P. Schuilcmau, idem » 9,725.50 
C. v. 't Wondt, Vrijenban, » 7,964 
F. de Graaf, Schiedam, » 7,800 
J. Trinthaiiier , idem » 7,750 
A. , , » 7,700 

. A. l.a Bohm, Amsterdam, » 7.545 
. , idem » 6.995 

C. Zoetmulder, Schiedam, » 6,866 
li . G. v. , Amsterdam, e 6,700 

. Zeeman, Nieuweramstel, » 6.444 
, 24 : het maken van leidin-

gen voor  waterverbruik eu brandblussching in 
de Bibliotheek, het Ziekenhuis en don s 
der t te Groningen; ingekomen6 
bilj. , als: 
G. A. , te Groningen, f 4390.855 
E. Berkeiiboscli. » idem '» 3979 
G. J. W. , a Arnhem. » 3800 
F. Colson, , » 3776 
Gebr. A. J. en P. J. 

Sips, » Groningen, » 3322 
Ph. Buttillger , » idem » 3176 

g » 3500 
t  24 : lo. het doen van verschil-

lende verbeteringen van ondergeschikt belang 
aan de forten Gagel, k en Voordorp; 
ingek. 10 bilj. , als: 

P. , / 31.894 
0. de , » 31.000 
0. de Jong Jz., » 30 000 

. v. d. nat, » 29.600 
J. v. Vuuren, » 26,900 
J. A. v. Straaten, » 25.980 
W. A. G. Jansen, » 25.740 
J. v. Straten Wz.,  24.845 
C. Bos, » 22 845 
 .1. Versteeg, » 22,460 

2o. het inrichten van terrein bij  Utreeht voor 
den bouw van kazernes enz., en voor  oel'enings-
terri'i n voor  een regiment vestingartillerie en 
voor  het korps genietroepen; ingekomen 6 
bilj. . als: 

' P. , ƒ 69.884 
. G. l'rijlink , » 59,860 

G. Vlot Gz., » 58,792 
. v. , » 56.978 

W. A. G. Jansen, » 66,740 
A. de Groot Cz., » 54,185 

 24 : verschillende leveringen en 
onderhoudswerken, als: 

lo. levering kliukei-steon: 
hoogste insehr  C. . , Zwammerdam, / 12 

per  1000 stuks, 
minste inschr. C. , Barwoudswaarder, 

/' 10.72 per  1000 stuks. 
2o. levering keien: 

hoogste inschr. . S. Janssen, , ƒ 54.58 
minste » F. Bodson, Nijmegen, » 49.47 

8o. Onderscheidene werken a/d. Zijldij k en langs 
den n weg: 
hoogste inschr. P. J. Christiaanse & N. A. Zekveld, 
ƒ 2020 per  jaar. 
minste inschr. S. v. , ƒ 990 per  jaar, 

4o. Onderhoud Spanjaardsbrug met pachtei-s-
woning: 
hoogste inschr. P. J. Christiaanse & N. A. Zekveld, 
/' 646. 
minste inschr. J. Boom, ƒ 509, 

5o. Onderhoud : 
hoogste inschr. A. P. Planjer, / 855 
minste i> S. v. , » 747 

6o. Onderhoud gebouwen, e perceel: 
hoogste inschr. J.  Planjer, / 2580 
minste » S. v. , » 1540 

7o. Onderhoud gehouwen 2e peiceel: 
hoogste inschr. W. A. v. , / 642.60 
minste » .1. J. Planjer,  615 

8o. Onderhoud gebouwen en ameublement der 
openbare scholen: 
hoogste inschr. W. A. v. , f 6463 
minste inschr. S. v. , « 3990 

9o n hek om de school Pieterskerkstraat: 
hoogste inschr. A.  V, Zwot, , ƒ 1015 
minste » . Blom, Ovcrveen,  559 

 27 : lo. het onderhoud van de 
werken van het , bohoorei.de tot de 
havenwerken in ; minste inschr. 
was .1. , te , voor  / 6194. 

2o. het driejari g onderhoud der e 
zeewering; minste inschr. was . de Vries, te 

, voor  / 6446 per  jaar. 
 27 : het maken en leveren van 

een ijzeren kustlichttoreli , bestemd voor  Java's 
vierde punt; minste insehr  waren Enthoven & 
Co., te , voor  ƒ 34,969. 

Arnhem . 27 : lo. het onderhoud der 
geineeiitegebouwon enz., in vier  perceelen; 
ingek. 43 bilj. , als: 

le perc. 2e perc. 3e perc 4c pare. 

.1. T. g 
, 

. de , 
G. , 
W. A. , 
J. W. Janssen, 
B. , 

allen te Arnhem. 
Gegund aau dc minste -inschrijvers. 
2o.  onderhoud van eenige  war 

ken, ged. '84; ingek. ü bilj. , als 
li . . te

2518 4793 3438 1396 
2468 4886 3394 1427 
2223 5370 1438 
2117 3887 3398 1487 
2114 3803 3387 1455 
1721 3475 3009 1474 
1648 3925 3146 1394 
1610 8480 3025 1300 
1580 3590 2720 1250 
1570 j 3015 1375 

, 3510 

W. A. . , 
G. . v. d. , 

. h Jr., 
G.  A. Eibers; 
J. W. Janssen, 
gegund. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 7100 
» 7045 
» 5624 
» 5062 
» 4999 
» 4990 

3o. het onderhoud der  bestratingen in '841 
ingek. 6 bilj , als: 
Th. W. Bonte, te Amersfoort, ƒ 3312.50 
.1. . v. d. Ven, » Arnhem, » 2550 
J. W. Janssen, » idem » 2520 
G. . v. d. , .< idem » 2230 

- 1'. Vale, » idem » 1943 
G. . A. Eibers, » idem » 18U7 
gegund. 

 28 : het vierjari g onderhoud 
van- en het verrichten van vernieuwingen en 
herstellingen aan de e wegen in 
Gelderland, in 19 perceelen. 

e inschr. waren: 
perc 1 en 2. P. , Zwolle, f 16 282 

» 3, . J. Buitenhuis, Elspeet, » 9,887 
» 4 eu 5, \V. Arntz , , » U',648 
o 6 en 10, dezelfde, » 22.581 
o 7, dezelfde, » fi.l>74 
» 8, C. . . Naaldwijk , » 6,500 
» 9, . . Zutfen. » 21,580 
» 11—14, W Arntz , , » 24,876 
» 15 en 16. G. . A. Eibers. Arnhem, » 9,?74 
» 17, P W. v. , Tuil , ii 9,245 
» 18, G.  Groot, St.-Anna, » 2̂ 522 
» 19, J. v. . Nedei-asselt, » 2,098 

terwij l voor  do massa van perceel 18 en 19 door 
G.  Groot te St.-Anna is ingeschreven \oor 
/ 4620. 

t 3c en 4e perceel van het 
onderhoud der  schoolgebouwen, ged. '84, is 
gegund aan , v. d. Sand, aldaar, resp. voor 
ƒ 760 en ƒ 7917. 
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